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บทน า 

ช่ือเร่ือง 
 
 ช่ือเร่ืองของพระธรรมน้ีในพระคมัภีร์ ฉบบัภาษา ฮีบรูคือ “สุภาษิตของซาโลมอน ” บุตรชายของ      
ดาวดิ กษตัริยใ์นอิสราเอล ” (เปรียบเทียบ 1:1) ฉบบัเซปทวัจินตท่ี์ เป็นภาษากรีกไดเ้รียกพระธรรม น้ีวา่ 
“สุภาษิตของซาโลมอน ”   ฉบบัวลัเกต  ท่ีเป็นภาษาลาตินได้ ตั้งช่ือวา่ “พระธรรมสุภาษิต ” บรรดาผูแ้ปลพระ
คมัภีร์ฉบบัภาษาองักฤษก็ใส่สุภาษิตไวท้่ามกลาง พระธรรมท่ีเป็นบทกว ี (สดุดี-บทเพลงซาโลมอน ) ในขณะ
ท่ีในพระคมัภีร์ฉบบัภาษาฮีบรูนั้น พบไดท้่ามกลาง “งานเขียน” ซ่ึงก็คือส่วนหลกัท่ีสามและสุดทา้ย 
 
 มีขอ้โตแ้ยง้บางอยา่งเก่ียวกบัวา่ 1:1 เป็นช่ือเร่ืองของพระธรรมทั้งเล่มหรือแค่ช่ือเร่ืองของ  ส่วนหลกั 
แรก (บทท่ี 1—9)    มุมมองแรกช่ืนชอบขอ้เทจ็จริงท่ีวา่พระคมัภีร์ฉบบัภาษาฮีบรูไดถื้อวา่ขอ้เป็นช่ือเร่ืองของ  
พระธรรม    ตามมุมมอง น้ี    ขอ้อา้งอิงถึงซาโลมอนใน 1:1 ก็เป็นขอ้บ่งช้ีวา่เขาเป็นผูเ้ขียนหลกัของสุภาษิต
ใน พระธรรมน้ี1    มุมมองท่ีสองก็คือวา่ 1:1 เพียงแค่แนะนาํส่วนหลกัแรกของพระธรรมน้ี 2 การสนบัสนุน  
สาํหรับมุมมองน้ีก็คือวา่ ส่วนท่ีตามมาบางส่วนนั้นก็เร่ิมตน้ดว้ยหวัขอ้ท่ีคลา้ยกนั (เปรียบเทียบ 10:1; 24:23; 
25:1; 30:1; 31:1)    อยา่งไรก็ตาม  บทท่ี 1—9 ก็ไม่มี “สุภาษิตต่างๆ” เช่นนั้น แต่มีคาํพดูทางปัญญาท่ียาวกวา่    
ไม่วา่กรณีใดก็ตาม  พระธรรมน้ีไดรั้บช่ือเร่ืองมาจากสุภาษิตต่างๆ ท่ีมี พระธรรมทั้งหมดคือพระธรรมแห่ง  
สุภาษิตต่างๆ  ดงันั้นช่ือเร่ืองก็เหมาะสมแลว้ 
 
ผูเ้ขียน 
 
 สุภาษิตอา้งวา่เป็น บทคดัยอ่ของ คาํกล่าวท่ีฉ ลาดของหลายบุคคลท่ีแตกต่างกนั สุภาษิตและสดุดีใน
พนัธสัญญา  เดิมเท่านั้นท่ีอา้งการประ พนัธ์ท่ีประกอบข้ึนจากหลายส่วน ซาโลมอนไดก่้อใหเ้กิดบางสุภาษิต 
(10:1-22:16 และบทท่ี 25-29 อยา่งแน่นอน และบางที บทท่ี 1-9 อีกดว้ย)3    คนฉลาด (นกัปราชญ์) ท่ีไม่มีช่ือ 
ไดเ้ขียนส่วนอ่ืนๆ (22:17-24:34 อยา่งแน่นอน และบางที บทท่ี 1-9)    คนของเฮเซคียาห์ได้  คดัลอกบาง
สุภาษิต  ของซาโลมอนและไดเ้พิ่มส่ิงเหล่านั้นเขา้ไปในการรวบรวมน้ี (บทท่ี 25-29) อากร์ูและกษตัริยเ์ ล-
มูเอลได ้ผลิตบทท่ี 30 และ 31 ตามลาํดบั    เราไม่รู้วา่นกัปราชญผ์ูไ้ดเ้ขียน 22:17-24:34 นั้นเป็นใคร และเรา
ก็ไม่รู้ช่ือของคนท่ีกษตัริยเ์ฮเซคียาห์ไดแ้นะนาํใหร้วบรวมคาํพดูบางอยา่งของซาโลมอนไว  ้อากร์ูและเลมูเอล



นั้นไม่เป็นท่ีรู้จกัแก่เราอีกดว้ย  แมว้า่เลมูเอลดูเหมือนวา่จะ ไดเ้ป็นกษตัริยท่ี์ไม่ใช่  คนอิสราเอล4 ดูเหมือนวา่
บางสุภาษิตถูกคดัลอกหรืออยา่งนอ้ยไดรั้บอิทธิพลจากหนงัสือแห่งปัญญาของ  เมโสโปเตเมียและอียปิต์
ตอนตน้ๆ5 
 

“. . . อะไรก็ตามท่ีพระวญิญาณของพระเจา้ไดด้ลใจใหบ้รรดาผูเ้ขียนสมยัโบราณท่ีจะรวมไวน้ั้นก็ได้  
กลายมาเป็นส่วนหน่ึงของพระวจนะของพระเจา้    การรวมเขา้ไวด้ว้ยกนัเช่นนั้นก็รับเอาความหมาย  
ใหม่และยิง่ใหญ่กวา่เม่ือส่ิงเหล่านั้นไดก่้ อใหเ้กิดส่วนหน่ึงของพระคมัภีร์กล่าวอยา่งสั้นๆ คือ  ส่ิง
เหล่านั้นเป็นท่ีเช่ือถือไดแ้ละผกูมดั ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการส่ือสารนํ้าพระทยัของพระเจา้”6 
 

‚ขอ้คิดเห็น. . .ของรับบีโยนาธานวา่ แรกสุดซาโลมอนไดเ้ขียนเพลงทางศาสนาสั้นๆ จากนั้นเป็น 
สุภาษิตและสุดทา้ยคือปัญญาจารย์ดงันั้นพระธรรมเล่มแรกก็สอดคลอ้งกบัฤดูใบไมผ้ลิแห่งวยัหนุ่ม  

 สาว  พระธรรมเล่มท่ีสองก็สอดคลอ้งกบัปัญญาของวยัผูใ้หญ่ และพระธรรมเล่มท่ีสามก็สอดค ลอ้ง 
 กบัความผดิหวงัของวยัชรา ก็พบไดใ้นการคาดคะเนถึงเอกภาพของพระธรรมเล่มน้ีและ ผูป้ระพนัธ์  
 ท่ีเป็นซาโลมอน‛7 
 

 
วนัเวลาท่ีเขียน 
 
 ซาโลมอนไดค้รองราชยจ์าก 971 ถึง 931 กคศ. และเฮเซคียาห์ไดค้รองราชยจ์าก 715 ถึง 686 กคศ.8   

เราไม่ทราบวา่นกัปราชญอ์ากร์ูหรือเลมูเอลไดมี้ชีวติอยูเ่ม่ือไหร่    พระธรรมสุภาษิตไดอ้ยูใ่นรูปแบบสุดทา้ย  
ของมนั แรกเร่ิมท่ีสุดในสมยัของเฮเซคียาห์ แต่มนัคงไดไ้ปสู่สถานะน้ีหลงัจากนั้น    เราไม่มีทางท่ีจะบอกได ้   
เน้ือหาของพระธรรมน้ีคงเกิดข้ึนในชัว่ชีวติของซาโลมอน แมว้า่ไม่ไดถู้กรวบรวมเขา้ไวใ้นการ รวบรวมท่ีเรา  
รู้จกักนัวา่ พระธรรมสุภาษิตก็ตาม  
 
 ตาม 1 พงศก์ษตัริย ์ 5:12 นั้น ซาโลมอนไดก้ล่าวสุภาษิต 3,000 ขอ้ แต่พระธรรมสุภาษิตมีสุภาษิต 
800 ขอ้เท่านั้น9 
 
ประเภทและลกัษณะท่ีแตกต่าง 
 
 ‚ความรู้เก่ียวประเภทก็สาํคญัต่อการตีความ ”10 สุภาษิตเป็นประเภท  (ประเภทของว รรณกรรม ) ท่ี 
แตกต่าง คาํฮีบรูท่ีแปลวา่ “สุภาษิต” (มาชาล) โดยพื้นฐานแลว้ หมายถึงการเปรียบเทียบ อยา่งไรก็ตาม โดย
ทางการใชน้ั้น  มนัไดห้มายถึง การประกาศท่ีลึกซ้ึงใดๆ ซ่ึงรวมถึง   หลกัคาํสอน  การสังเกต  คาํเทศนา (เช่น 



บทท่ี 5 ) แมก้ระทัง่ คาํคม (เปรียบเทียบ อสค . 18:2) และ การเปิดเผยจากพระเจา้ (เปรียบเทียบ สดด . 49:4)11   
ในทางประวติัของคาํนั้น  คาํภาษาองักฤษหมายถึง “ในท่ีของ (นัน่คือ สาํหรับ ) ถอ้ยคาํ ”    ตามปกติ  แลว้ 
สุภาษิตเป็นขอ้ความรวบรัดท่ีอยูใ่นท่ีของการอธิบายท่ียาวและแสดงออกถึงความจริงเก่ียวกบัความเป็น จริง  
 
 อยา่ง ท่ีไดอ้า้งอิงไป ขา้งต้นนั้น  คาํภาษาองักฤษ “proverb‛ เป็นการแปลของคาํฮีบรู มาชาล  ซ่ึง 
หมายถึงความคลา้ยคลึง สุภาษิตเป็นขอ้ความท่ีวาดภาพถอ้ย คาํของส่ิงท่ีชีวติเป็นเหมือน สุภาษิตเป็นรูปถ่าย  
ของชีวติ    อยา่งไรก็ตาม  เหมือนกบัทุกๆ รูปถ่ายนั้น  สุภาษิตไม่ไดแ้สดงถึงส่ิ งท่ีชีวติเป็นเหมือนเสมอไป 
ภาพหน่ึงไม่ได ้ครอบคลุมทุกส่ิง    สุภาษิตท่ีดีก็เหมือนกบัรูปถ่ายท่ีดี ซ่ึงจะครอบคลุมส่ิงท่ีเป็นพื้นฐาน 
 
 มีขอ้ยกเวน้บางอยา่งสาํหรับสุภาษิต ส่ิงเหล่านั้นไม่เป็นจริงเสมอไป แต่โดยปกติส่ิงเหล่านั้นก็เป็น  
จริง ส่ิงเหล่านั้นแสดงถึงชีวติ อยา่งแม่นยาํ แต่ไม่สมบูรณ์ จงจินตนาการถึงภาพถ่ายของนํ้าตก มนัแสดงถึง  
นํ้าตก โดยพื้นฐานอยา่ง แม่นยาํ แต่มนัไม่ได้แสดงภาพทุกๆ ลกัษณะของทุกๆ  นํ้าตก แมก้ระทัง่ทุกๆ นํ้าตก
ใน ทอ้งถ่ินท่ีท่ีไดมี้การถ่ายภาพนั้น   นํ้าตกบางแห่งก็ดูค่อนขา้งแตกต่าง ถึงแมว้า่นํ้าตกเหล่านั้นก็มีบ างอยา่ง
ท่ี คลา้ยคลึงกนัท่ีเห็นไดใ้นรูปภาพ  
 
 สุภาษิตเป็นรูปแบบของวรรณกรรม (ประเภท) ท่ีโดยพื้นฐานนั้นแตกต่างจากพระสัญญา     หน่ึงใน 
ความผดิพลาดโดยทัว่ไปท่ีคริสเตียนหลายคนทาํเม่ือพวกเขาอ่านสุภาษิตก็คือ  จะถือวา่สุภาษิตเป็นพระ
สัญญา บางสุภาษิตก็เป็นพระสัญญา เม่ือสุภาษิตแสดงถึงควา มจริงท่ีสอดคลอ้งอยูเ่สมอ แต่เป็นส่ิงท่ีสาํคญัท่ี
จะ สามารถแยกแยะสุภาษิตจากพระสัญญา พระสัญญาเป็นขอ้ความท่ีตรงไปตรงมาของความแน่ใจท่ีรับรอง
วา่ ผลลพัธ์ต่างๆ  ท่ีไดก้ล่าวไวจ้ะติดตามมาอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้   บา งพระสัญญาก็มีเง่ือนไข และบางพระ
สัญญา  ก็ไม่มี เง่ือนไข สุภาษิตและพระสัญญาก็เป็นรูปแบบท่ีแตกต่างกนัของ ถอ้ยคาํและประเภทของ
วรรณกรรม    ใหข้า้พเจา้อธิบายถึงความแตกต่างระหวา่งสุภาษิตและพระสัญญา  
 
 ถา้คุณไดข้บัรถไปตาม  ถนนชนบท และไดเ้ห็นเพิ งท่ีใหญ่และยาวพร้อมกบัถอ้ยคาํวา่ “ไก่” เหนือ  
ประตู บางทีคุณจะ  สรุปวา่ไก่อยูข่า้งใน ถา้คุณไดอ้อกไปจากรถ เดินไปยงัเพิงนั้นและมองไปภายใน  บางที  
คุณจะเห็นไก่ท่ีมีขน  สีขาวเป็น ร้อยๆ ท่ีร้องกุ๊กๆ แต่ถา้เพื่อนร่วมเดินทางของคุณไดก้ล่าววา่ “พวกมนัไม่ใช่
ไก่  พวกมนัเป็นหม”ู  คุณจะกล่าววา่เขาเป็นบา้ นัน่คือส่ิงท่ีคริสเตียนหลายคนกล่าวเ ม่ือพวกเขามองดูท่ี  พระ
ธรรมท่ีมีช่ือวา่ “สุภาษิต” พวกเขาก็กล่าววา่ “ส่ิงเหล่านั้นไม่ใช่สุภาษิต  ส่ิงเหล่านั้นเป็นพระสัญญา” 
 
 ขอยกอีกตวัอยา่งหน่ึง  สุภาษิต 3:5-6 น่ีเป็นสุภาษิตพร้อมกบัระดบัท่ีสูงมากของความเป็นไปได ้
เพราะวา่มนักล่าวซํ้ าความจริงท่ีพระเจา้รับรองว่ าเป็นจริงอยา่งแทจ้ริงในท่ีอ่ืนๆ ในพระคมัภีร์    ในเกือบ
ทุกๆ พระธรรม ของพระคมัภีร์นั้น เรามีหลกัฐานท่ีวา่ผูท่ี้วางใจในพระ เจา้ดว้ยสุดใจ และไม่ไดพ้ึ่งพาตวัเอง



ตามลาํพงั ก็ไดรั้บกา รนาํพาจากพระองค ์ (เปรียบเทียบ กท . 5:16) เป็นคว ามจริงท่ีชดัเจนจนเม่ือเราอ่าน
สุภาษิตนั้ น เรา ควรรู้วา่มนัเป็น “สุภาษิต” ท่ีแสดงออกถึงบางส่ิงท่ีเป็นจริงอยา่งต่อเน่ือง    มนัยงัแสดงออก
ถึงส่ิงท่ีพระเจา้  สัญญาในท่ีอ่ืนๆ ในพระวจนะ ของพระองคอี์กดว้ย น่ีหมายถึงวา่ การตีความสุภาษิตอยา่ง
แม่นยาํนั้นก ็เรียกร้องความรู้บางอยา่งของส่ิงท่ีพระเจา้ไดส้ัญญาไว้ในท่ีอ่ืนๆ ในพระวจนะของพระองค ์   น่ี
เป็นขั้นตอนท่ี เก่ียวพนักนัในการศึกษาพระคมัภีร์ 
 
 จงถามตวัคุณเองวา่ “น่ีเป็นพระสัญญาในท่ีอ่ืนๆ ในพระคมัภีร์ไหม ?” ถา้เป็นสุภาษิตก็แสดงถึง  การ
สังเกตท่ีเป็นจริงอยา่งต่อเน่ือง    เราอาจกล่าวไดว้า่บางสุภาษิตมีระดบัความแม่นยาํมากกวา่บางสุภาษิต 
 
 ความแตกต่างน้ีระหวา่งสุภาษิตและพระสัญญาก่อใหเ้กิดบางคาํถาม  ถา้สุภาษิตเช่ือถือไม่ได ้ 100 %  
และพวกมนัก็เป็นพระคมัภีร์ พระคมัภีร์ก็เช่ือถือไดต้ ํ่ากวา่ 100 % ใช่ไหม?    ไม่ใช่สุภาษิตไม่ไดอ้า้งท่ีจะ  
เช่ือถือได ้100 %   พวกมนัอา้งท่ีจะเป็นการนาํ พาท่ีปลอดภยั ถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามปกติ มนัเป็นภาพถ่ายของ
ชีวติ ไม่ใช่ขอ้ความซ่ึงอา้งท่ีจะสะทอ้นถึงส่ิงท่ีชีวติเป็นเหมือนอยูเ่สมอ และพวกมนัเป็นการนาํพาท่ีปลอดภยั 
เพราะวา่พวกมนัแสดงถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนในชีวติตามปกติ 
 
 อีกคาํถามหน่ึงคือ  ‚เรากาํลงัไม่เช่ือฟังพระคมัภี ร์และกาํลงัทาํบาปถา้เราไม่ไดท้าํตามสุภาษิตใช่
ไหม?” ตวัอยา่งเช่น บางสุภาษิตกล่าววา่ อยา่ลงนามร่วมการกูก้ ั บคนแปลกหนา้  ถา้เราทาํอยา่งนั้น เรากาํลงั
ทาํบาป  ไหม? ไม่ สุภาษิตไม่ใช่คาํสั่ง พวกมนัเป็นการเปิดเผยของส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนตามปกติถา้เราทาํบางส่ิง    
เราอาจ  เลือกท่ีจะลงนามร่วมกบัคนแปลกหนา้ภายใตส้ถานการณ์บางอยา่ง  แต่สุภาษิตเตือนเราถึงส่ิงท่ีเรา
สามารถ คาดหวงัท่ีจะเกิดข้ึนตามปกติในกรณีส่วนใหญ่ถา้เราทาํ อีกตวัอยา่งหน่ึงก็คือ การเป็นหน้ี มนัไม่ใช่
บาปท่ีจะ เป็นหน้ี  แต่มนัไม่ฉลาดในกรณีส่วนใหญ่ 
 
 ศาสนาศาสตร์แบบ ‚ระบุมนัและอ้างเอามนั” ไดมี้อิทธิพลอยา่งใหญ่หลวงต่อคริสเตียน จาํนวนมาก 
มาย ท่ีจะป ฏิบติัต่อสุภาษิตวา่เป็นพระสัญญา ซ่ึงมีความลม้เหลวโดยทัว่ไปท่ีจะแยกแยะสุภาษิตวา่เป็น
ประเภท ท่ีพิเศษ 
  

“รากฐานต่อรูปแบบ [ประเภท ] ท่ีเป็นสุภาษิตก็คือขอ้เทจ็จริงท่ีวา่มนัมีความจริงท่ีไดถู้กทดสอบ                       
โดยเวลามาแลว้” 12 

 
ลกัษณะท่ีเป็นเอกลกัษณ์ 
 
 ลกัษณะท่ีเป็นเอกลกัษณ์อยา่งหน่ึงของสุภาษิตก็คือวา่ผูร้วบรวมของการรวบรวมสุภาษิตได้



เช่ือมโยงสุภาษิตท่ีคลา้ยกนัหรือเก่ียวขอ้งกนัไปสู่โซ่หรือเร่ืองชุดของสุภาษิต   ดงันั้นก็มีเร่ืองชุดของสุภาษิต
ท่ีผกูรวม กนัในบางแง่อยูบ่่อยๆ บางคร้ังการเช่ือมโยงก็คือหวัขอ้ (เช่น คนโง่ , 26:1-12; คนข้ีเกียจ , 26:13-16; 
คนนินทา , 26:20-22; คนมุ่งร้าย , 26:23-28) และบางคร้ังการเช่ือมโยงก็คือแนวคิ ดคาํฮีบรูหรือแมก้ระทัง่
ตวัอกัษรฮีบรู13       
 
 ลกัษณะท่ีเป็นเอกลกัษณ์อีกอยา่งหน่ึงก็คือวา่ การกล่าวซํ้ าของสุภาษิตภายในพระธรรมสุภาษิต และ  
แมก้ระทัง่ภายในการรวบร วมของสุภาษิตภายในพระธรรมสุภาษิต ก็ไม่ใช่ไม่ธรรมดา  ในบางกรณีนั้น 
สุภาษิต ทั้งหมดถูกกล่าวซํ้ าในถอ้ยคาํเหมือนกนัอยา่งแทจ้ริง (เช่น 14:12 และ 16:25)   บางคร้ังสุภาษิตก็
ปรากฏ ใหม่ดว้ยการเปล่ียนแปลงเล็กนอ้ยเท่านั้นในการใชถ้อ้ยคาํ (เช่น 10:1 และ 15:20)   สุภาษิตบางขอ้ก็
เกือบ เหมือนกนัในรูปแบบ แต่ดว้ยเหตุใดเหตุหน่ึงก็แตกต่างในความหมาย (เช่น 10:2 และ 11:4) ในบาง
กรณี บรรทดัแรกเท่านั้นท่ีเหมือนหรือคลา้ยกนั (เช่น 10:15 และ 18:11)   ในกรณีอ่ืนๆ บรรทดัท่ีสองเท่านั้น  
ท่ีเหมือนหรือคลา้ยกนั (เช่น 10:6 และ 10:11)   ในกรณีอ่ืนๆอีกนั้น หน่ึงในหลายบรรทดัก็เหมือนกนั (เช่น 
11:13 และ 20:19) 14 ปรากฏการณ์น้ีก็สอดคลอ้งกบัธรรมชาติของการรวบรวมคาํกล่าวท่ีฉลาด   คาํเหล่านั้น  
มีการกล่าวซํ้ าเม่ือมีการเปล่ียนแปลงนั้นมนัก็มีจุดประสงคคื์อ ท่ีจะแสดงออกถึงประเด็นท่ีแตกต่างเล็กนอ้ย     

 
‚ในรูปแบบพื้นฐานของมนันั้น สุภาษิตก็เป็นคาํกล่าวสมยัโบราณท่ีใชปั้ญญาและใหค้วามแขง็ขนั  

 ของวยัหนุ่มสาว ตวัอยา่งเช่น ดว้ยวลีท่ีคมคายนั้นสุภาษิตก็ห่อหุม้แนวคิดหรือความจริงเชิงปฏิบติัใน  
 แนวทางท่ี จะยกส่ิงท่ีธรรมดาไปสู่ร ะดบัใหม่ของจิตสาํนึกทางความคิด มนัปะติดปะต่อแนวคิดท่ี  
 เก่าแก่และแสดงถึงส่ิงท่ีธรรมดาวา่เป็นส่ิงท่ีไม่ธรรมดาอยา่งมาก” 

 
“ท่ีจะอ่านตลอดสุภาษิตบางบท  ก็เหมือนกบัการพยายามท่ีจะมีการสนทนากบัใครคนหน่ึงผู ้ ซ่ึง 

 ตอบดว้ยคาํพดูสั้นๆอยูเ่สมอ” 15           
 
‚พระธรรมสุภาษิตไดถู้กถือวา่บรรจุการสะสมอนัเขม้ขน้แห่งศีลธรรมของอิสราเอลสมยัโบราณ” 16 

 
 ริชาร์ด เทรนช์ ผูซ่ึ้งไดอ้อกความคิดเห็ นเก่ียวกบัสุภาษิตโดยทัว่ไป เช่ือวา่สุภาษิตก็มีคุณลกัษณะ  ส่ี
อยา่งเสมอคือ ความสั้น ความรู้สึก  เกลือ และความเป็นท่ีนิยม17  
 
 นอกเหนือไปจากสุภาษิตต่างๆ  แห่งความยาวท่ีหลากหลายนั้น พระธรรมน้ีก็ประกอบดว้ยข้ อมูล ท่ี
เป็น เร่ืองเล่าอีกดว้ย นกัวชิาการส่วนใหญ่ตระหนกัวา่พระธรรมสุภาษิตเป็นพระธรรมแห่งบทกวแีละ  
วรรณกรรมปัญญาทางการสอน 
  



 ‚เรากาํลงัมีชีวติอยูใ่น ‘ยคุขอ้มูล’ แต่แน่นอนวา่เราไม่ไ ดมี้ชีวติอยูใ่น ‘ยคุแห่งปัญญา ’ หลายคนผูซ่ึ้ง  
 เป็นผูเ้ช่ียวชาญในคอมพิวเตอร์ของพวกเขาดูเหมือนจะเป็นมือสมคัรเล่น  เม่ือมนัมาสู่การสร้างความ  
 สาํเร็จจากชีวติของพวกเขา คอมพิวเตอร์สามารถเก็บขอ้มูลและเช่ือฟังสัญญาณต่างๆ  ได ้แต่มนัไม่  
 สามารถใหค้วามสามารถแก่เราท่ีจะใชค้วามรู้นั้นอยา่งฉลาดได ้ส่ิงท่ีจาํเป็นในทุกวนัน้ีคือปัญญา” 

 
‚พระธรรมสุภาษิตเป็นเร่ืองของปัญญาในทางธรรม คือวธีิท่ีจะไดรั้บและวธีิท่ีจะใชปั้ญญานั้นมนั  

 เป็นเร่ืองของลาํดบัความสาํคญัและหลกัการต่างๆ ไ ม่ใช่แผนการท่ีจะร่ํารวยอยา่งรวดเร็ว  หรือสูตร 
 ความสาํเร็จ พระธรรมสุภาษิตไม่ใช่บอกคุณถึงวธีิท่ีจะหาเงินเล้ียงชีพ  แต่บอกถึงวธีิท่ีจะมีทกัษะใน  
 ศิลปะท่ีสูญหายแห่งการสร้างชีวติ” 18 
 
 มีการกล่าวไวว้า่ ผลรวมของขอ้มูลของมนุษยใ์นปัจจุบนัน้ีก็เพิ่มข้ึนประมาณสองเท่าทุก ๆ ปีคร่ึง   
เม่ือ พิจารณาถึงส่ิงน้ี คาํถามต่างๆ ของ ที . เอส. อีเลียต  ก็เหมาะกบัเวลาในทุกวนัน้ีมากกวา่เม่ือเขาไดเ้ขียน  
พวกมนัข้ึน 
 

“ปัญญาท่ีเราไดสู้ญเสี ยไปในความรู้นั้นอยูท่ี่ไหน ?  ความรู้ท่ีเราไดสู้ญเสียไปในขอ้มูลนั้นอยูท่ี่
ไหน?”19 

 
รูปแบบ 
  
 สามส่ิงท่ีแสดงถึงบทกวตีามพระคมัภีร์ และส่ิงเหล่าน้ี ก็แพร่หลายในพระธรรมสุภ าษิต คือ ความ  
กระชบั  มโนภาพ และส่ิงเปรียบเทียบ 20 ความกระชับ  หรือความกะทดัรัดก็เป็นท่ีสังเกตไดใ้นพระธรรม  
สุภาษิตในคติพจน์ของมนั (การบญัญติัท่ีกระชบัของความจริง) ท่ีเป็นคาํคมอีกดว้ย (คาํกล่าวท่ีกระชบั ฉลา ด 
หลกัแหลมและบางคร้ังก็ขดักนั ) มโนภาพ  เป็นภาษาเปรียบเทียบ ท่ีสั้นและท่ีทาํใหรํ้าลึกถึงภาพเหตุการณ์  
ต่างๆ คาํเปรียบเทียบท่ีสาํคญับางอยา่งในพระธรรมสุภาษิตคือความคลา้ยคลึงกนั   คาํอุปมา การแฝงคติ  การ
เช่ือวา่เป็นของความรู้สึกของมนุษยท่ี์ มีต่อส่ิงต่างๆท่ีไม่ใช่มนุษย ์ การถือเอารูปร่างและลกัษณะของคน  หรือ
ส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีไม่มีชีวติใหเ้ป็นพระเจา้ คาํเปรียบเทียบการเรียกช่ือส่ิงหน่ึงโดยใชอี้กส่ิงหน่ึงแทน   การทาํให้ เป็น
บุคคล คาํพดูท่ีขยายเกินความจริง   อุปนิเสธ   คาํประชด21 ส่ิงเปรียบเทียบ  แสดงถึงบทกวฮีีบรู ในความ  ตรง
ขา้มกบักาพยแ์ล ะจงัหวะซ่ึงแสดงถึงบทกวอีงักฤษ ส่ิงเปรียบเทียบในพระธรรมสุภา ษิตอา้งอิงถึงความ  
สอดคลอ้งระห วา่งสองส่วนของสุภาษิตหน่ึงขอ้ บางคร้ังเสียงหรือพยางคก์็คลา้ยกนั แต่ส่วนใหญ่แลว้
แนวคิด คลา้ยกนั 
 



 นกั วชิาการหลายคนไดร้ะบุถึงรูปแบบ หลากหลายของส่ิงเปรียบเทียบในพระธรรมสุภาษิต   
รูปแบบ ต่างๆ ท่ีเป็นพื้นฐานคือ พอ้งกนั (ท่ีซ่ึงบรรทดัท่ีคลา้ยกนัแบ่งปันถึงความคิดอยา่งเดียวกนั  ในถอ้ยคาํ
ท่ี แตกต่างกนั เช่น 1:8) ตรงกนัขา้ม (ท่ีซ่ึงความคิดของบรรทดัท่ีสองเป็นส่ิงตรงกนัขา้มกบับรรทดัแรก เช่น 
3:33) และสังเคราะห์ (ท่ีซ่ึงบรรทดัท่ีสองขยายหรือเพิ่มความคิดต่อความคิดของบรรทดัแรก เช่น 3:12)   
รูปแบบอ่ื นๆของส่ิงเปรียบเทียบคือ เป็นอนัเดียวกนั (ท่ีซ่ึงบรรทดัท่ีสองทาํใหค้วามคิดของบรรทดัแรก  
สมบูรณ์ เช่น 11:31)  เทียบเคียง (ท่ีซ่ึงการเปรียบเทียบเกิดข้ึนระหวา่งประเด็นทางจริยธรรมกบัส่ิงท่ีธรรมดา  
ในธรรมชาติและชีวติประจาํวนั เช่น 15:17; 26:3; 26:8) และสัญลกัษณ์ (ท่ีซ่ึงการเปรียบเทียบเกิดข้ึน  
ระหวา่งประเด็นทางจริยธรรมกบัส่ิงของหรือส่ิงของต่างๆ ท่ีผูเ้ขียนใชใ้นฐานะเป็นสัญลกัษณ์หรือสัญลกัษณ์  
ต่างๆ เช่น 27:15)   รูปแบบอนัหลงัทั้งสองอยา่ง (ส่ิงเปรียบเทียบแบบเทียบเคียงและสัญลกัษณ์ ) ไดถู้ก
เรียกวา่  ส่ิงเปรียบเทียบเชิงอุปมา อีกดว้ย22 นอกจากน้ี ก็มีคาํกล่าวท่ีรวมถึงการเปรียบเทียบ (เช่น 3:35) คาํ
กล่าวเชิงตวัเลข (เช่น 30:18) การตกัเตือน (เช่น 3:1ข-2) และการหา้ม (เช่น 1:15-16)    คาํถามเชิงโวหาร 
(เช่น 6:27) การเรียกใหส้นใจ (เช่น 5:1) การไตร่ตรองถึงประสบการณ์ (เช่น 4:3-9) เร่ืองราวของ การสังเกต
ส่วนตวั (เช่น 7:6-23) สุขคติ (เช่น 3:13-14) และการแฝงคติหรือคาํอุปมาท่ีขยายความ (เช่น 5:15-23) ก็เป็น
รูปแบบทางวรรณกรรมท่ีผูเ้ขียนไดใ้ช้23 
 
 อีกแนวทางหน่ึงท่ีจะอธิบายถึงรูปแบบของพระธรรมสุภ าษิตก็กาํหนดโดยจาํนวนของบรรทดั ส่ิงท่ี 
ธรรมดาท่ีสุดคือสุภาษิต สองบรรทดั มีคาํอุปมาท่ีมีสาม ส่ี หา้ หก เจด็และแปดบรรทดัอีกดว้ย คือ คาํอุปมา  
สามบรรทดั คาํอุปมาส่ีบรรทดั และอ่ืนๆ24 
 
 สุภาษิตบางขอ้อธิบายถึงชีวติอยา่งท่ีมนัเป็น สุภาษิตเหล่านั้นช่วยผูอ่้านมองชีวติอยา่งรู้จกัสภาพท่ี  
เป็นจริง ส่วนใหญ่ของสุภาษิตเหล่านั้นก็ไปไกลกว่ าการแค่สังเกตและสนบัสนุนการกระทาํบางอยา่งไม่วา่  
อยา่งเป็นนยัหรืออยา่งชดัเจน คือ สุภาษิตเหล่านั้นสนบัสนุนศีลธรรม    สุภาษิตบางขอ้ก็เปรียบเทียบส่ิงท่ีดี  
กบัส่ิงท่ีดีกวา่ เพื่อวา่ผูอ่้านสามารถทาํการตดัสินท่ีมีค่าและกระทาํอยา่งสอดคลอ้งได ้  สุภาษิตบางขอ้ปรากฏ  
ในรายช่ือตามตวัอกัษร เป็นท่ีชดัเจนวา่เพื่อจะแสดงออกถึงความเตม็ท่ีของความคิดหรือในฐานะเป็นตวัช่วย  
ต่อการจดจาํ25 
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เน้ือหา 

 พระธรรมสุภาษิตไม่มีประวติัศาสตร์เลย    มนัเป็นการสั่งสอนอยา่งแทจ้ริง  มนัเป็นพระธรรมแห่ง  
การแนะนาํท่ีชดัเจน เหมือนกบัพระธรรมทางปัญญาเล่มอ่ืนๆ ของพนัธสัญญา เช่น โยบ และปั ญญาจารยน์ั้น  
มนัไม่มีการอา้งอิงถึงธรรมบญัญติั  พิธีกรรม  การถวายบูชา หรือพิธีต่างๆ ของอิสราเอล มนักล่าวถึงปรัชญา  
เป็นหลกั โดยคาํนิยามนั้น นกัปรัชญาคือ ผูรั้กปัญญา  สุภาษิตเป็นพระธรรมท่ีจดจ่อท่ีปัญญาเป็นหลกั อยา่งท่ี  
โยบและปัญญาจารยจ์ดจ่อนั้น ในแง่น้ี  พระธรรมเหล่าน้ีก็เป็นปรัชญา 

 

 มีความแตกต่างพื้นฐานระหวา่งปรัชญาท่ี พบในพระธรรมเหล่าน้ีและปรัชญาอ่ืนๆ ทั้งหมด ปรัชญา 



อ่ืนๆ เร่ิมตน้ดว้ยคาํถาม ปรัชญาของ ฮีบรูเร่ิมตน้ดว้ยการยนืยนั การยนืยนัพื้นฐานของมนัก็คือวา่ พระ เจา้มี 
ชีวติอยู ่เพราะฉะนั้นเราสามารถรู้จกัความจริงสูงสุดโดยการเปิดเผยของพระเจา้เท่านั้น 

 

 สาํหรับหลายคนนั้น พระธรรมสุภาษิตดูเหมือนจะเป็นการรวบรวมคาํกล่าวท่ีฉลาดท่ีขาดระบบหรือ  
ระเบียบใดๆอยา่ง ไรก็ตาม ในแง่หน่ึงนั้น  น่ีเป็นการรวบรวมท่ีระมดัระวงัมากท่ีสุดของพระธรรมทั้งหมด
ของ พนัธสัญญาเดิม 

 

 ขอ้แรกเป็นหนา้ช่ือเร่ือง ขอ้ 2-7 เป็นบทนาํ ซ่ึงประกอบดว้ยการอธิบายถึงจุดประสงคข์องพระธรรม 
วธีิของผูเ้ขียนและขอ้สรุปพื้นฐานของพระธรรมน้ี (ในขอ้ 7) จากนั้นก็เป็นสามส่ว นของเน้ือเร่ืองของ  พระ
ธรรมน้ี   แรกสุดมีการอภิปรายต่างๆ เก่ียวกบัคาํแกต่้างและการประยกุตใ์ชข้องขอ้สรุปพื้นฐาน (1:8 —บทท่ี 
9)   จากนั้นเราก็มีสุภาษิตท่ีซาโลมอนไดร้วบรวมและเรียบเรียงเพื่อท่ีจะจดัเตรียมปัญญาให ้ (บทท่ี 10—24) 
ถดัไปก็มีถอ้ยคาํท่ีฉลาดซ่ึงเพิ่มเขา้ มาจากซาโลมอนซ่ึงคนอ่ืนๆ ไดร้วบรวมหลงัจากท่ีซาโลมอนไดต้ายไป 
(บทท่ี 25—29)    ภาคผนวกท่ีประกอบไปดว้ยถอ้ยคาํท่ีเจาะจ งแห่งปัญญาโดยนกัปร าชญส์องคน คือ อากร์ู 
และเลมูเอลก็สรุปพระธรรมน้ี (บทท่ี 30—31)26 

 

 สุภาษิตเป็นหน่ึงในพระธรรมของพนัธสัญญาเดิมท่ีไม่มีกาลสมยัมากท่ีสุด  ผูอ่้านก็ตอ้งการความรู้ท่ี  
นอ้ยอยา่งมากเก่ียวกบัชีวติและวฒันธรรมของคนฮีบรูโบราณ เพื่อจะเขา้ใจและช่ืนชมกบัมั น เราสามารถ
เขา้ใจ เน้ือหาอยา่งพอสมควรอยา่งง่ายๆได ้และสามารถประยกุตใ์ชส่ิ้งเหล่านั้นกบัชีวติสมยัใหม่โดยตรงได ้   
ปัญหา ของเราก็ไม่ใช่การเขา้ใจสุภาษิตมากเท่ากบัการประยกุตใ์ชสุ้ภาษิต     

 

 จงพิจารณาขอ้สรุปพื้นฐานก่อน และจากนั้นก็สังเกตถึงการประยกุตใ์ชข้อง ขอ้สรุปนั้นวา่เปิดเผยใน  
บทต่อๆ มาอยา่งไร  การรับรองพื้นฐานเป็นความเขา้ใจถ่องแ ทท่ี้ลึกซ้ึงท่ีสุดในปรัชญาฮีบรู (1:7 ‚ความยาํ
เกรง พระเจา้ป็นบ่อเกิดของความรู้ ‛) มีขอ้สันนิษฐานในประโยคน้ี นัน่ก็คือวา่พระเจา้เป็นท่ีเก็บของปัญญา    
ในท่ีสุดแลว้เราสามารถพบปัญญาในพระเจ้ าไดเ้ท่านั้น    ขอ้สันนิษฐานน้ีก็รองรับส่ิงทั้งหมดท่ีเราอ่านใน
โยบ และปัญญาจารยเ์ช่นเดียวกบัในสุภาษิต ยิง่ไปกวา่นั้นอีก คนฮีบรูไดทึ้กทกัเอาวา่พระเจา้ไดแ้สดงออกถึง  
ปัญญาของพระองคใ์นงานทั้งส้ินของพระองคแ์ละในวธีิทั้งส้ินของพระองค ์   พวกเขาไดเ้ช่ือวา่
ปรากฎการณ์ ทางธรรมชาติทั้งหมดไดเ้ปิดเผยปัญญาของ พระเจา้    ท่ีไหนก็ตามท่ีพวกเขาไดม้อง  พวกเขาก็
เห็นพระเจา้ คือ บนแผน่ดิน  ท่ีทะเล  ในโลก  หรือบนทอ้งฟ้า    เราเห็นมุมมองแบบนั้นอยา่งชดัเจนในปฐม -
กาล 1:1 (เปรียบเทียบ ยอห์น 14:6) 

 

 การรับรองพื้นฐานน้ียงัประกอบดว้ยการอ นุมานท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดอี้กดว้ย นัน่คือ ถา้ปัญญานั้น  



สมบูรณ์ ในพระเจา้ จากนั้นปัญญาในมนุษยก์็ประกอบดว้ยความยาํเกรงพระเจา้  บุคคลหน่ึงนั้นฉลาด ใน 
ขอบเขตท่ีวา่เขาหรือเธอเขา้ใจและยาํเกรงพระเจา้    “ความยาํเกรง” พระเจา้ไม่ไดห้มายถึงความกลวัซ่ึงส่งผล  
ใหเ้กิดการซ่อนตวัจา กพระเจา้ มนัคือการยอมรับพระเจา้ทางอารมณ์ นัน่เป็นประเภทของความยาํเกรงท่ีก่อ  
ใหเ้กิดคุณลกัษณะท่ีบริสุ ทธ์ิและความประพฤติท่ีชอบธรรม ความยาํเกรงพระเจา้ทางปัญญาก็นาํหนา้  การ
ยอมรับทางอารมณ์น้ีและการยอมจาํนนอยา่งตั้งใจต่อนํ้าพระทยัของพระเจา้ก็ติดตามมนั เม่ือบุคคลหน่ึง  มาสู่
การยอมรับพระเจา้ทางอารมณ์นั้น เขาหรือเธอก็มาสู่ เง่ือนไขของการท่ีจะฉลาด ไม่ใช่วา่ในการทาํนั้น  เขา 
หรือเธอจะฉลาด เราสามารถเร่ิมตน้ท่ีจะฉลาดไดเ้ม่ือเรามาสู่ความสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสมกบัพระเจา้ในฐานะ  
ปัญญาท่ีสูงท่ีสุดเท่านั้น 

 

 เร่ิมตน้ดว้ย 1:8 และดาํเนินไปจนถึงตอนจบของพระธรรมน้ี ส่ิงท่ีเรามีก็คือการประยกุตใ์ชข้อง  การ
รับรองนั้นกบัสถานการณ์และเหตุการณ์ท่ีหลากหลายของชีวติ 

 

 จงพิจารณาส่ิงท่ีพระเจา้ไดเ้ปิดเผยท่ีน่ีในสามขอบเขตของชีวติท่ีถูกกล่าวถึงในพระธรรมน้ี คือ บา้น  
มิตรภาพและโลก ในบา้นนั้นลูกๆ ตอ้งเรียนรู้ปัญญา  ในมิตรภาพนั้น เยาวชนตอ้งประยกุตใ์ชปั้ญญา  ในโลก 
นั้นผูใ้หญ่ตอ้งแสดงออกถึงปัญญา 

 

 ขอบเขตแรกก็คือขอบเขตของบา้น (เปรียบเทียบ 1:8-9) พระเจา้ไดส้อนความรับผดิชอบของบิดา  
และมารดาท่ีน่ี แต่ไดทึ้กทกัเอาวา่พ วกเขาจะสั่งสอนลูกๆ ของพวกเขา ลูกตอ้งฟังคาํแนะนาํของบิดามารดา  
เพื่อจะดาํเนินชีวติดว้ยความยาํเกรงพระเจา้ เด็กเล็กๆ ไม่สามารถ เขา้ใจแนวคิดแบบนามธรรมได ้   สาํหรับ 
พวกเขาแลว้พระเจา้ก็เป็นตวัเป็นตนในบิดาและมารดา บิดาและมารดาก็สะทอ้นถึงฉายาของพระเจา้ ต่อลูกๆ 
ของพวกเขา บิดามารดาตอ้งเปิดเผยพระเจา้แก่ลูกอยา่งเตม็ท่ี ลูกๆ เห็นพระลักษณะของพระเจา้บางอยา่ง  ใน
ท่าทีและการกระทาํของมารดา (เปรียบเทียบ มทัธิว 23:37) พวกเขาก็เห็นดา้นอ่ืนๆ ของลกัษณะของ  พระเจา้
ในบิดา บิดามารดาไม่ตอ้งพยายามท่ีจะสอนศาสนศาสตร์ระบบแก่ลูกท่ียงัเล็กอยูข่องพวกเขา    พวก  เขาก็แค่
ดาํเนินชีวติดว้ยความยาํเกรงพระเจา้ดว้ยตวัขอ งพวกเขาเอง และลูกของพวกเขาจะเรียนรู้ส่ิงท่ีเขา  หรือเธอ
จาํเป็นตอ้งเรียนรู้เก่ียวกบัพระเจา้สาํหรับช่วงนั้นของชีวติของพวกเขา โดยการสังเกตบิดาและมารดา    
ขา้พเจา้ไม่ไดห้มายถึง ท่ีจะกนัคาํแนะนาํทางคาํพดูอ อกไป ประเด็นของขา้พเจา้ก็คือวา่เด็กเล็กๆ ก็เรียนรู้
ปัญญา โดยการสังเกตบิดามารดาของพ วกเขาเช่นเดียวกบัการฟังพวกเขา เราทุกคนก็ใชอิ้ทธิพลในสองทาง  
คือดว้ย ถอ้ยคาํของเราและดว้ยการงาน (การกระทาํ) ของเรา 

 

 ขอบเขตท่ีสองของชีวติคือมิตรภาพ (เปรียบเทียบ 1:10-19)    วนัหน่ึงตอ้งมาถึงเม่ือเด็กในขบวนการ  
ตามธรรมชาติของการพฒันานั้นก็ยา้ยออกไปสู่แวดวงท่ีกวา้งข้ึนของประสบการณ์ 



 

 พระคมัภีร์นาํเสนอหนา้ท่ีสองอยา่งท่ีลูกๆ ควรมีต่อบิดามารดาของพวกเขา เม่ือขอบเขตของชีวติเด็ก  
คือบา้นของเขา เขาจะตอ้งเช่ือฟังบิดามารดาของเขา อยา่งไรก็ตาม หนา้ท่ีนั้ นก็ไม่ไดด้าํเนินไปเป็นนิตย ์ เม่ือ
เขา ยา้ยไปสู่ขอบเข ตท่ีใหญ่ข้ึนของชีวตินอกบา้นนั้น หนา้ท่ีของเขาก็คือท่ีจะใหเ้กียรติบิดามารดาของเขา    
หนา้ท่ี น้ีดาํเนินไปเป็นนิตย ์

 

 เม่ือเ ด็กเขา้สู่ช่วงท่ีสองของชีวติน้ี ซ่ึงไดรั้บ การนาํพาโดยคาํปรึกษาของบิดามารดา แต่จากนั้นใน
ท่ีสุด แลว้โดยตวัเขาเองนั้น ปัญญาก็ใหค้าํแนะนาํท่ีสาํคญั (เปรียบเทียบ 1:10) เขาควรหลีกเล่ียงมิตรภาพ
บางอยา่ง    เขาควร ระมดั ระวงั ในเร่ืองผู ้ คนท่ีแสวงหาท่ีจะสร้างเพื่อนกบัเขา  เน่ืองจากวา่พวกเขามีความ
สนใจท่ี เห็นแก่ตวั และแรงจูงใจท่ีไม่มีหลกัศีลธรรม มีคาํเตือนมากมายต่อผูค้นท่ี ไม่ไดเ้ป็นเพื่อนแทใ้น
สุภาษิตไม่มีช่วงใดท่ีสาํคั ญ ในการพฒันาของบุคคลท่ีเยาวว์ยัไปมากกวา่เม่ือเขาห รือเธอเร่ิมตน้ท่ีจะเลือก
เพื่อน จากนั้น และจากนั้นเป็น  ตน้ไป เขาหรือเธอตอ้งทาํตามปัญญาท่ี มาจากความยาํเกรงพระเจา้ เยาวชน
ตอ้งยอมจาํนนต่อปัญญาของ  พระเจา้หลงัจากท่ีไดเ้รียนรู้ส่ิงนั้นในบา้น เพื่อจะสาํเร็ จในขอบเขตท่ีใ หญ่ข้ึน
ของชีวติ การเลือกเพื่อนเป็นหน่ึง ในการตดัสินใจเก่ียวกบัเพื่อนเหล่าน้ี บิดามารดาควรช่วยลูกๆ ของพวกเขา
ดว้ยค่านิยมเหล่าน้ี และคุณสมบติั ต่างๆ ท่ีควรมองหาในเพื่อน 

 

 ขอบเขตท่ีสามของชีวติคือโลก ซ่ึงใช้ สัญลกัษณ์เป็นถนน  ประตู และเมืองในสุภาษิต (เปรียบเทียบ  
1:20-33; บทท่ี 2—9)   

 

 ถอ้ยคาํแรกของคาํเตือนต่อเยาวชนผูล้ะบา้นเพื่อเขา้ไปสู่โลกดว้ยตวัเขาเองคือส่ิงน้ี  จงระมดัระวงัใน  
เร่ืองทางท่ีชัว่ร้ายของผูท่ี้ไม่ไดย้าํเกรงพระเจา้ (1:20-32) มีพระสัญญาท่ี กรุณาอีกดว้ย (เปรียบเทียบ 1:33)    
ปัญญาไม่ไดก้ล่าววา่จงถอนตวัจากโ ลก ปัญญากล่าววา่จงจดจาํถึง จุดหม ายปลายทางของผูท่ี้ลืมพระเจา้ 
ปัญญาสัญญาวา่ผูท่ี้ดาํเนินชีวติดว้ยความยาํเกรงพระเจา้จะสงบและปลอด ภยั แมก้ระทัง่ในความโกลาหล
ของ โลก มนัชดัเจนวา่ การตระเตรียมสาํคญัอยา่งไรสาํหรับการดาํ เนินชีวติในขอบเขตน้ีของชีวติ ลูกๆ ตอ้ง
เรียนรู้  ท่ีจะคิดคาํนึงถึงพระเจา้ในบา้น  และจากนั้นในมิตรภาพของพวกเขาก่อนท่ีพวกเขาจะออกไปสู่โลก    
การ แนะนาํน้ีคือส่ิงท่ีตระเตรียมพวกเขาสาํหรับชีวติอยา่งแทจ้ริง 

 

 ชุดของการอภิปรายต่างๆ ท่ีเร่ิมตน้ดว้ย “บุตรชายของเราเอ๋ย ”  แสดงถึงเสียงของบา้นท่ีเปล่งเสียง  
ในหูของเยาวชน ผูซ่ึ้งไดจ้ากบา้นไปและกาํลงัดาํเนินชีวติในโลกอยู ่(บทท่ี 2—7)    บิดาบอกบุตรชายของเขา 
ถึงการท่ีบิดาของเขาไดแ้นะนาํเขาในปัญญาอยา่งไร และการท่ีส่ิงน้ีไดช่้วยใหเ้ขาท่ีจะดาํเนินชีวติในโลกอยา่ง  
ประสบความสาํเร็จอยา่งไร จากนั้นคาํเตือนท่ีเจาะจงก็ตามมา ซ่ึงก็เก่ียวกบัความไม่บริสุทธ์ิ  ความเกียจคร้าน  



เพื่อนท่ีไม่ดีและการล่วงประเวณี ขณะท่ีชายหนุ่มปีนไปสู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึนในชีวตินั้น  ปัญญาก็มาหาเขาอีก  
คร้ังหน่ึง พร้อมกบัคาํแนะนาํเก่ียวกบัวธีิท่ีเขาสามารถหลีกเล่ียงหลุมพรางของช่วงนั้นใน ชีวติของเขาได ้ (บท
ท่ี 8)   การอภิปรายต่างๆ ก็จ บลงดว้ยการเปรียบเทียบซ่ึงซาโลมอนไดท้าํใหปั้ญญาและความโง่เขลาเป็น  
บุคคลเช่น ผูห้ญิงสองคน (บทท่ี 9) คนหน่ึงเป็นผู ้หญิงแห่งคุณความดีและความสวยงาม และอีกคนหน่ึงเป็น  
ผูห้ญิงแห่งความชัว่ร้ายและความน่าเกลียด ซาโลมอนไดเ้ปรียบเทียบ คุณค่าและชยัชนะของปัญญากบัความ  
หายนะ และความพา่ยแพข้องความโง่เขลา เขาไดเ้ปรียบเทียบปัญญาของความยาํเกรงพระเจา้กบัความโง่
เขลา ของการลืมพระเจา้ 

 

 ขา้พเจา้จะสรุปเน้ือหาของสุภาษิตดงัต่อไปน้ี  บุคคลท่ีเรียนรู้ความยาํเกรงพระเจา้ (นัน่คือ คิด
คาํนึงถึง พระเจา้) ในทุกๆ ขอบเขตของชีวติจะประสบผลสาํเร็จ แต่ผูท่ี้ลืมพระเจา้จะลม้เหลว    ความยาํเกรง
พระเจา้  หมายถึงการคิดคาํนึงถึงพระเจา้  การตระหนกัถึงความเป็นจริงและการทรงสถิตของพระองค ์และ
การทาํการ ตดัสินใจต่างๆ เม่ือพิจารณาถึงการดาํรงอยูแ่ละการเปิดเผยของพระเจา้ 

 

 แนวคิดท่ีกระตุน้ชีวติแห่งปัญญาก็มีศูนยก์ลางท่ี 3:1-10 เน้ือหาน้ีจดจ่อท่ีหวัขอ้นั้น สุภาษิต 3:5-6 
เป็นหน่ึงในคาํแนะนาํท่ีดีท่ีสุดท่ีใครก็ตามเคยใหม้า การปฏิบติัของปัญญามีศูนยก์ลางท่ี  8:32-36 พลงัสาํหรับ  
การดาํเนินชีวติแห่งปัญญามีศูนยก์ลางท่ี 1:8 (เปรียบเทียบ ยก. 1:5; 3:17; คส. 2:3)27 



การอรรถาธิบาย 

 

I. การรวบรวมที ่1: การอภิปรายถึงปัญญา บทที ่1—9 
 

 พระธรรมสุภาษิตเป็นการรวบรวม กลุ่มสุภาษิตท่ีแยกกนัอย่ างนอ้ยเจด็กลุ่ม มีสองกลุ่มท่ีซาโลมอน  
ไดก้ล่าวหรือเขียน (บางทีเป็นบทท่ี 1—9 และแน่นอนวา่เป็น 10:1 —22:16) 

 
‚ส่ิงชวนใจต่อการดาํเนินชีวติท่ีฉลาด  และตวัอยา่งประกอบของส่ิงท่ีส่งผลซ่ึ งไม่อาจหลีกเล่ียงได้
นั้น สองหวัขอ้เหล่าน้ีก็คือ ประเด็นและประเด็นตรงขา้มของเกา้บทแรกท่ีซ่ึงการหนุนใจท่ีสวา่งและ
การ เตือนท่ีมืดมนพบความสัมพนัธ์กนัท่ีมีทกัษะ”28 

 

‚บรรดาผูอ่้านสดุดีของดาวดิโดยเฉพาะอยา่งยิง่สดุดีเหล่านั้นท่ีอยูต่อนปลายในส่วนหลงั ๆ ก็จะถูก 
ทดลองใหคิ้ดวา่ศาสนาเป็นการถูกรับข้ึนไปทั้งส้ิน  และไม่ประกอบดว้ยส่ิงใดยกเวน้ความปลาบ
ปล้ืมและอาการเคล้ิมของการภาวนาและอยา่งไม่สงสัยเลยวา่ก็มีเวลาสาํหรับส่ิงเหล่านั้น แต่ในขณะ
ท่ีเราอยูบ่นโลกน้ีเราก็มีชีวติท่ีจะดาํเนินในเน้ือหนงั ตอ้งมีการพดูคุยในโลก และตอนน้ีเราต้องไดรั้บ
การสอนท่ีจะปฏิบติัศาสนาของเราซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมีเหตุผล และซ่ึงเป็นประโยชน์อยา่งมากต่อการ
ปกครองชีวติมนุษยท่ี์จะทาํใหใ้บหนา้ส่องแสงต่อหนา้ผูค้น ในการพดูคุยท่ีสุขมุ จริงใจและเป็น
ประโยชน์และทาํใหใ้จร้อนรนต่อพระเจา้ในความรักใคร่ท่ีบริสุทธ์ิและศรัทธา”29 

 
ก.  บทน าสู่พระธรรม 1:1-7 
 

 ขอ้เหล่าน้ีเปิดเผยถึงช่ือเร่ือง จุดประส งคแ์ละขอ้สรุปของพระธรรมสุภาษิต แทนท่ีจะเป็นส่ิงผสม  
ของคาํกล่าวต่างๆ นานา  พระธรรมน้ีก็ใหห้ลกัฐานของการรวบรวมท่ีระมดัระวงัในส่วนเร่ิมตน้น้ี 

 

 1.  ช่ือเร่ืองของพระธรรม 1:1 
 

 ขอ้ 1 แนะนาํพระธรรมโดยรวมและบทท่ี 1-9 อยา่งเจาะจง 

 

 สุภาษิตคืออะไร ? คาํภาษาองักฤษ “proverb‛ เป็นการแปลของคาํ นามภาษาฮีบรู มาชาล    รูปกริยา 
ของคาํฮีบรูน้ีหมายถึง “ท่ีจะปกครอง” แนวคิดก็คือวา่ สุภาษิตต่างๆ และพระธรรมน้ีก็ ช่วยปกครองชีวติ  และ
ความประพฤติ  มาชาล ยงัหมายถึง “ความคลา้ยคลึง ” อีกดว้ย คาํอุปมาเป็นความคลา้ยคลึง  หลายสุภาษิต  ก็



เป็นคาํอุปมาท่ีเขม้ขน้ คาํภาษาองักฤษ “proverb‛ หมายถึงคาํกล่าวสั้นๆ ท่ีกล่าวอยา่งมากในเน้ือท่ีเล็กนอ้ย    
มนัมาจากคาํลาติน pro verba ซ่ึงหมายถึง “เพื่อ (ในท่ีของ) ถอ้ยคาํ” 

 

“สุภาษิตเป็นคาํกล่าวท่ีฉลาด  ท่ีซ่ึงบางคาํถู กเลือกแทนท่ีหลายคาํ พร้อมกบัการออกแบบท่ีจะยอ่  
ปัญญาไปสู่รูปแบบรวบรัดเพื่อช่วยเหลือความทรงจาํและกระตุน้การศึกษา”30 

 

 คาํนิยามอีกอยา่งหน่ึงของสุภาษิตคือ ถอ้ยคาํสั้นๆ ท่ีสรุปการอธิบายท่ียาวกวา่ 

 

 2.  จุดประสงค์ของพระธรรม 1:2-6 
 
“พระธรรมสุภาษิตมีสองจุดประสงค์  เพื่อจะใหค้วามมีทกัษะทางศีลธรรม  และเพื่อจะใหก้ารหย ัง่รู้  
ทางความคิด จุดประสงคแ์รกถูกพฒันาในขอ้ท่ี 3-4 จากนั้น หลงัจากการแนะนาํท่ีสอดข้ึนกลาง  
ประโยคในขอ้ท่ี 5 นั้น  จุดประสงคท่ี์สองก็ถูกพฒันาในขอ้ท่ี 6‛31 

 

“จุดประสงคข์องส่วนเหล่าน้ีทั้งหมด [ส่วนทั้งหมดของพระธรรมน้ี ] เป็นการพรํ่ าสอนของ  คุณ
ความดีทางสังคมท่ีสาํคญับางอยา่ง เช่น ความขยนัหมัน่เพียร  ความประหยดั  ความสุขมุ  ความ
ซ่ือสัตย ์ ความจริงใจ  ความบริสุทธ์ิ  ความกรุณา  คาํเตือนต่อความชัว่ร้าย ต่างๆ ท่ีคลา้ยกนั  และคาํ
สรรเสริญปัญญาในฐานะท่ีเป็นหลกัการนาํพาชีวติ”32 

 

 พระธรรมน้ีอา้งท่ีจะนาํเสนอปัญญา (คาํฮีบรู ฮกมาห์) แก่ผูอ่้าน คาํวา่ “ฉลาด” และ “ปัญญา” ปรากฎ 
ประมาณ 125 คร้ังในสุภาษิต เป็นปัญญาน้ี เอง ท่ีอคัรทูตเปาโลไดส้ั่งใหค้ริสเตียนท่ีจะดาํเนินชีวติดว้ย 
(เปรียบเทียบ อฟ. 5:15) 

 

“ปัญญาเป็นระเบียบท่ีแน่นอนสาํหรับชีวติ ซ่ึงเป็นระเบียบท่ีคดัคา้นความยุง่เหยงิและความตาย” 

 

“ปัญญาไม่สามารถถูกจาํกดัความอยา่งเรียบง่ายวา่ “การประยกุตใ์ชเ้ชิงปฏิบติัของความรู้ ” อีกต่อไป    
ตรงกนัขา้ม  ปัญญาตอ้ง ถูกพิจารณาถึงในแง่ของแนวคิดทางศาสนศาสตร์ท่ีกวา้งขวาง ซ่ึงแสดงถึง  
ระเบียบอนัชอบธรรมท่ีแน่นอนซ่ึงคนฉลาดยอมจาํนนชีวติของเขาต่อ”33 

 

“‘ปัญญา’ (ฮกมาห์) หมายถึงโดยพื้นฐานวา่ ‘ทกัษะ’”34 



 

“. . . ปัญญาหมายถึงการมีทกัษะและการประสบผลสาํเร็จในความสัมพนัธ์และความรับผดิชอบ ของ 
บุคคลหน่ึง มนัเก่ียวขอ้งกบัก ารสังเกตและการทาํตามหลกัการต่างๆ แห่งระเบียบของพระผูส้ร้าง  
ในจกัรวาลทางศีลธรรม”35 

 

“อยา่งท่ีการศึกษาก็สาํคญันั้น  มนัไม่เพียงพอแค่ ไดรั้บการศึกษาและมีความรู้ เราตอ้งมีปัญญา ซ่ึงก็
คือ ความสามารถท่ีจะใชค้วามรู้อีกดว้ย บรรดาผูช้ายและผูห้ญิงท่ีฉลาดก็มีความสามารถท่ีจะรับรู้  
ความหมายของสถานการณ์และเขา้ใจส่ิงท่ีจะทาํและวธีิท่ีจะทาํมนัในแนว ทางท่ีถูกตอ้ง ณ เวลาท่ี  
เหมาะสม. . .” 

 

“หลายหนา้ของประวติัศาสตร์ก็เตม็ไปดว้ยช่ือของผูค้นท่ีฉลาดและมีความสามารถ ผูซ่ึ้ง ฉลาด พอท่ี 
จะร่ํารวยและมีช่ือเสียง แต่ไม่ฉลาดพอท่ีจะสร้างชีวติท่ี ประสบผลสาํเร็จและพึงพอใจได้ ก่อนการ
ตาย ของเขานั้น หน่ึงในชายท่ีร่ํารวยท่ีสุดของโลกไดก้ล่าววา่ เขาน่าจะใหส้มบติัทั้งหมดของเขาท่ีจะ
ทาํใหห้น่ึงในชีวติสมรสทั้งหก คร้ังของเขานั้นประสบผลสาํเร็จ เป็นส่ิงหน่ึงท่ีจะหาเงินเล้ียงชีพ แต่
เป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีจะสร้างชีวติ”36 

 

“เม่ือมนุษยรู้์ส่ิงท่ีถูกตอ้งและทาํส่ิ งท่ีถูกตอ้งเขาก็เป็นคนฉลาด มนัเป็นการ นาํมาประสานกนัของ  
การรู้และการทาํ-มนัเป็นจุดเช่ือมต่อของความดีและความจริง”37 

 

 น่ีไม่ใช่ท่ีจะกล่าววา่ทุกคนท่ียอมจาํนนต่อพระเจา้สามารถท่ีจะทาํการตดัสินใจต่างๆ ท่ีฉลาดอยา่ง  
เท่าเทียมกนัในชีวติได ้ตวัอยา่งเช่นคริสเตียนบางคนก็แสดงออกถึงปัญญามากกวา่คนอ่ืนๆ น่ีคืออีกแง่หน่ึงท่ี 
สุภาษิตใชค้าํวา่ปัญญา อยา่งไรก็ตามโดยพื้นฐานแลว้  ปัญญาก็เป็นการปรับตวัท่ี มีทกัษะหรือท่ี เหมาะสม  ต่อ
พระเจา้38 

 

“ปัญญาแบบสุภาษิตก็ถูกแสดงลกัษณะโดยขอ้ความท่ีสั้นและแหลมคม  แต่ปัญญาแบบความคิดเช่น 
ปัญญาจารยห์รือโยบก็ใชก้ารพดูแบบคนเดียวและบทสนทนาท่ีย าวเพื่อจะ ตรวจสอบความหมาย
ของชีวติ  ปัญหาของความดีและความชัว่ และความสัมพนัธ์ระหวา่งพระเจา้และผูค้น”39 

 

 

 



คาํไขต่างๆ ในขอ้ท่ี 2 ถึง 4 ก็มีความหมายดงัต่อไปน้ี 

 

ถ้อยค า ข้อ ความหมาย 

ปัญญา 2ก การมีทกัษะ 

วนิยั 2ก การอบรมบุตร 

ความเขา้ใจ 2ข การตดัสินใจดี 

ความชอบธรรม 3ข อุปนิสัยท่ีถูกตอ้ง 

ความยติุธรรม 3ข การตดัสินใจท่ีถูกตอ้ง 

ความเท่ียงธรรม 3ข ความสัตยสุ์จริตทางศีลธรรม 

ความหยัง่รู้ 4ก ความรู้สึกไวในเร่ืองราวทาง
ปฏิบติั 

ความเฉลียวฉลาด 4ข ความรอบคอบ 

 

“ในถอ้ยคาํ . . . เหล่าน้ีเรามีคาํอธิบายถึงคุณลกัษณะ หลายอยา่ง และเ ป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะจดจาํไวว้า่  
การศึกษาและการปฏิบติัความจริงของพระเจา้เท่านั้นสามารถก่อใหเ้กิดส่ิงนั้นได”้ 40 

 

“ ‘ฟัง’ เป็นหน่ึงในคาํกริยาท่ีมีบ่อยคร้ังมากท่ีสุดในคาํศพัทเ์ก่ียวกบัปัญญา แสดงถึงการฟังท่ีกระฉบั  
กระเฉง ซ่ึงก็คือการเช่ือฟัง” 41 

  

 ท่ีจริง ‘ฟัง’ ในพระธรรมสุภาษิตคือ เช่ือฟัง 

 

 จุดประสงคท่ี์สองของพระธรรมน้ีก็คือท่ีจะไขปริศนา  คือปัญหาต่างๆ ท่ีกระตุน้ความคิดเก่ียวกบั  
ชีวติปริศนาท่ีกล่าวถึง (ขอ้ 6) ก็เป็นปริศนาใดๆ ท่ีไม่ชดัเจน  และตอ้งการการตีความหมาย ไม่ใช่แค่ส่ิงท่ีเรา  
เรียกวา่ปริศนาในทุกวนัน้ีเท่านั้น (เปรียบเทียบ กดว . 12:8; วนฉ. 14:12; 1 พกษ. 10:1; อสค. 17:2; ฮบก. 
2:6)42 

 

 ขอ้ 2 - 6 ก็จดัตั้งส่ีเป้าหมาย พระเจา้ไดใ้หสุ้ภาษิตเหล่าน้ีแก่เราเพื่อท่ีจะใหค้วามคุน้เคยท่ีสนิทสนม  
กบัปัญญาและวนิยั (ขอ้ 2ก) และท่ีจะใหค้วามเขา้ใจถึงคาํกล่าวท่ีเป็นปัญญา (ขอ้ 2ข, 6)    พระองคย์งั

ตอ้งการจะใหค้วามเขา้ใจถ่องแทท้างศีลธรรม (ขอ้ 3) และระบุถึงผูรั้บปัญญาท่ีไดต้ั้งใจไวอี้กดว้ย (ขอ้ 4)43 



 

“พระธรรมสุภาษิตไม่ได้ ตั้งใจใหถู้กอ่านในฐานะหนงัสือท่ีละเอียดถ่ีถว้นแห่งการกระทาํท่ีถูกตอ้ง 

แต่ ในฐานะตวัอยา่งท่ีเลือกสรรไวแ้ห่งปัญญาในทางธรรม”
44 

 

 3.  ข้อสรุปของพระธรรม 1:7 

 

 ขอ้น้ีก็ช่ืนชมกบัการเป็นท่ีรู้จกัแบบเกือบเป็นสากลในฐานะถอ้ยคาํท่ีสาํคญั ไม่ใช่ในสุภาษิตเท่านั้น 
แต่ในวรรณกรรมทางปัญญาทั้งหมดของพระคมัภีร์อีกดว้ย (เปรียบเทียบ 9:10; 15:33; โยบ 28:28; สดด. 
111:10; ปญจ. 12:13) บางคนคิดวา่มนัเป็น คาํขวญัของพระธรรมน้ี คนอ่ืนๆ ก็คิดวา่เป็นหลกัการพื้นฐาน 
และคนอ่ืนๆ  ก็คิดวา่เป็นขอ้ตั้งหลกั หรือบางส่ิงท่ีคลา้ยกนั ขอ้น้ีประกอบดว้ยถอ้ยคาํในแง่บวกท่ีติดตาม  มา
ดว้ยผลซ่ึงตามมาในแง่ลบของมนั 

 

 “ความยาํเกรงพระเจา้ ” ปรากฎอยา่งนอ้ย 18 คร้ังในสุภาษิต (1:7, 29; 2:5; 3:7; 8:13; 9:10; 10:27; 
14:2, 26-27; 15:16, 33; 16:6; 19:23; 22:4; 23:17; 24:21; 31:10) ‚ยาํเกรง” รวมถึงไม่ใช่แค่แนวทางท่ีถูกตอ้ง
ของการคิดเก่ียวกบัพระเจา้เท่านั้น แต่รวมถึงความสัมพนัธ์ท่ี ถูกตอ้งกบัพระยาเวห์อีกดว้ย มนัเป็นการนบัถือ
อยา่งรักใคร่ท่ีส่งผลใหเ้กิดกา รเช่ือฟังต่อนํ้า พระทยัของพระเจา้อยา่งถ่อมใจ มนัเป็นความปรารถนาท่ีจะไม่
ทาํบาปต่อพระองคเ์พราะวา่พระพิโรธของพระองคก์็น่ากลวัอยา่งมาก และความรักของพระองคก์็ยิง่ใหญ่
อยา่งมาก 

 ‚[ความยาํเกรงพระเจา้ ] คือการอยูใ่ตบ้งัคบัท่ีมีความเคารพต่อ ผูค้วบคุมทุกส่ิง และ . . . ต่อพระเจา้ 
 องคเ์ดียว พระผูส้ร้าง และผูป้กครองของโลก. . .” 45 

 

 “เร่ิมตน้” ไม่ไดห้มายถึงวา่ ความยาํเกรงพระเจา้คือจุดท่ีคนหน่ึงเร่ิมตน้เรียนรู้ถึงปัญญา แต่จากนั้น  
เขาหรือเธอก็สามารถออกไปจากมนัอยา่งเ ช่นจากจุดเร่ิมตน้ในการวิง่แข่ง ตรงกนัขา้ม ความยาํเกรงพระเจา้  
เป็นหลกัการท่ีควบคุม ซ่ึงเป็นรากฐานท่ีคนหน่ึงตอ้งสร้างชีวติแห่งปัญญาข้ึนบนนั้น 

 

“ส่ิงท่ีตวัอกัษรเป็นต่อการอ่าน  ตวัโน๊ตเป็นต่อการอ่านดนตรี  และตวัเลขเป็นต่อคณิตศาสตร์นั้น  

ความยาํเกรงพระเจา้ก็เป็นการบรรลุความรู้ท่ีไดเ้ปิดเผยของพระธรรมน้ี”46 

 

 “ความรู้” คือความสัมพนัธ์ท่ีข้ึนอยูก่บัการเปิดเผยและแยกออก ไม่ได้จากคุณลกัษณะ  แมว้า่ผูไ้ม่เช่ือ  
มากมายไดรั้บขอ้มูลมากโดยปราศจากความยาํเกรงพระเจา้ ความรู้แทก้็ข้ึนอยูก่บัความสัมพนัธ์กบัพระเจา้  ท่ี



การเปิดเผยสนบัสนุน    เราสามารถเรียนรู้บทเรียนต่างๆ ท่ีสาํคญัอยา่งแทจ้ริงในชีวติไดใ้น ทางน้ีเท่านั้น ท่ีน่ี 
“ความรู้” หมายถึง “ปัญญา” (เปรียบเทียบ 9:10; โยบ 28:28; สดด. 111:10) 47 
 

 ประเทศอ่ืนๆ ทางตะวนัออกใกลโ้บราณก็ไดผ้ลิตวรรณกรรมทางปัญญานอกเหนือไปจากส่ิงท่ีเรามี  

ในพนัธสัญญาเดิมของเรา
48

 อยา่งไรก็ตาม วรรณกรรมทางปัญญาภายนอกอิสราเอลนั้นก็ไม่ไ ดป้ระกอบดว้ย  
คาํแนะนาํท่ีจะมองไปท่ีความสัมพนัธ์ส่วนตวักบัพระเจา้วา่จาํเป็นต่อการบรรลุปัญญา   ขอ้อา้งอิงถึงความ ยาํ
เกรงพระเจา้ในสุภาษิต รวมทั้ง 1:7 ก็พิเศษและทาํใหพ้ระธร รมน้ีแตกต่างและตรงประเด็นทางศาส นศาสตร์ 
การเรียกร้องความเ ช่ือก็รองรับพระธรรมน้ีทั้งหมด โดยความสัมพนัธ์ท่ีถูกตอ้งกบัพระเจา้แทแ้ละ  ทรงพระ
ชมมอ์ยูเ่ท่านั้นท่ีคนหน่ึงสามารถเขา้ไปสู่ระเบียบอนัชอบธรรม ท่ีไดก้าํหนดไวล่้วงหนา้ของพระเจา้ สาํหรับ
ชีวติและพบความสาํเร็จและความสุขแท้ ได้    คนโง่ก็ดูหม่ินระเบียบท่ีไดเ้ปิดเผยของพระเจา้สาํหรับ  ชีวติ
และคาํแนะนาํท่ีจะนาํเขาหรือเธอไปยงัมนั (ขอ้ 7ข) 

 

 คนฮีบรูไดเ้ช่ือวา่ผูค้น สามารถไดรั้บความรู้ในสามวธีิ วธีิท่ีหน่ึงก็โดยทางการสังเกตธรรมชาติและ  
อุปนิสัยของมนุษย ์อีกวธีิหน่ึงก็โดยการเปรียบเทียบความคลา้ยคลึงกนัระหวา่งความเช่ือถือแบบธรรมเนียม 

(เช่น หลกัความเช่ือ) และความเป็นจริง    วธีิท่ีสามก็โดยทางเผชิญหนา้กบัพระเจา้ท่ีเหนือธรรมชาติ
49 

 

“น่ีเป็นบทนาํท่ีสง่าต่อพระธรรมน้ี มนัค่อนขา้งผดิปกติอีกดว้ยท่ีวา่ไม่มีช้ินงานในพระคมัภีร์  ช้ินงาน 
อ่ืนท่ีเร่ิมตน้ดว้ยถอ้ยคาํแห่งจุดประสงคท่ี์ชดัเจนอยา่งน้ี” 50 

 

ข.  ค าแนะน าส าหรับเยาวชน 1:8-8:36 

 

 สองทาง (เส้นทาง  โลกทศัน์) ท่ีถูกแนะนาํใน 1:7 ก็ขยายออกไป ต่อหนา้ผูอ่้าน (เปรียบเทียบ มธ . 
7:13-14) ในส่วนน้ีซาโลมอนไดก้ล่าวต่อบุตรชายของเขา ซ่ึงนาํพาเขาไปสู่ทางของพระเจา้ “บุตรชายของเรา  
เอ๋ย” ไดเ้ป็นและเป็นวธีิท่ีเป็นธรรมเนียมของการกล่าวต่อสาวก 

 

“มนัมาจากแนวคิดท่ีวา่ พอ่แม่มีความรับผดิชอบสาํ หรับการแนะนาํทาง ศีลธรรมเป็นหลกั (สภษ . 

4:3-4; ฉธบ. 6:7)‛
51 

 

 การปรากฎซํ้ าบ่อยๆ ของวลี “บุตรชายของเราเอ๋ย ” ในส่วนน้ีของสุภาษิตบ่งบอกวา่ คาํแนะนาํ  ก็
เหมาะสมสาํหรับเยาวชน  โดยเฉพาะชีวติของบุคคลน้ีก็อยูต่่อหนา้เขา และเขาไดเ้ผชิญกบัการตดัสินใจหลั ก 



ต่างๆ ท่ีจะตั้งแนวทางของชีวติของเขาตั้งแต่นั้นเป็นตน้ไป แมว้า่พระธรรมสุภาษิตทั้งเล่ม ก็ใหก้าร ช่วยเหลือ
แก่เยาวชน บทท่ี 1-7 ก็กล่าวถึงพวกเขาโดยเฉพาะและสามารถเป็นผลประโยชน์ท่ีเจาะจงสาํหรับพวกเขาได ้

 

 โดยดั้งเดิมนั้น คาํแนะนาํท่ีตามมาก็เป็นประเภทของคาํปรึกษาท่ี บิดาผูซ่ึ้งเป็นขา้ราชการไดใ้หแ้ก่
บุตร  ชาย หรือพวกบุตรชายในบา้นของเขา น่ีดูเหมือนจะเป็นรูปแบบตามธรรมเนียมของการศึกษาทาง
ตะวนัออก  ใกลโ้บราณ โดยเฉพาะอ ยา่งยิง่ท่ามกลางชนชั้นปกครอง ในอิสราเอล  บิดามีความรับผดิชอบ
พื้นฐานสาํหรับ การฝึกฝนลูกๆ ของเขา52    คาํแนะนาํน่ีไม่ไดแ้ทนท่ีการศึกษาแบบเป็นทางการแต่ไดเ้สริมมัน
53 ตวัอยา่งเช่น ในอียปิต์ “บรรดาผูเ้ขียน  ‘คาํสอน’ [ปัญญา] ก็ไม่ไดน้าํเสนอพวกเขาเองในฐานะปุโรหิตและ
ผูเ้ผยพระวจนะ    พวกเ ขาปรากฎในฐานะเจา้หนา้ท่ีสูงอาย ุณ ตอนปลายของอา ชีพท่ีแขง็ขนัและประสบ
ความสาํเร็จซ่ึง ปรารถนาท่ีจะใหลู้กๆ ของพวกเขาไดรั้บผลประโยชน์โดยประสบการณ์ของพวกเขา‛54 

 

 แรกๆ นั้น เป็นท่ีชดัเจนวา่ เจา้หนา้ท่ีคนอคัเคเดียนไดป้ฏิบติัธรรมเนียมเช่นเดียวกนัน้ี 

 

“คาํแนะนาํท่ีไดใ้หม้าในส่วน ‘บุตรชายของเราเอ๋ย ” สามารถมีการเขา้ประเด็นสาํหรับผูค้นจาํนวน  
นอ้ยมากได.้ . . .น่ีบ่งบอกวา่เราจะตอ้งตีความตวับทในฐานะท่ีอยูใ่นรูปแบบของคาํแนะนาํบางอยา่ง  
ท่ีมีค่าต่อบุตรชายของเขาผูซ่ึ้งจะสืบทอดเขาในฐานะขนุนางผูใ้หญ่ไปจนถึงผูป้กครอง‛55 

 

 หลกัฐานอยา่งอ่ืนท่ีมีอยูก่็บอกวา่มนัเป็นเร่ืองปกติตลอดโลกตะวนัออกโบราณสาํหรับเจา้หนา้
ระดบัสูงท่ีจะส่งต่อคาํแนะนาํ ท่ีพิเศษน้ีไปยงัทายาทของพวกเขา ในสุภาษิต เราก็มีการบนัทึกถึงส่ิงท่ีซา
โลมอนได ้บอกเรโหโบอมับุตรชายของเขาและบางทีก็เป็นบุตรชายคนอ่ืนๆ ของเขาอีกดว้ย 

 

“. . . พระธรรมสุภาษิตมีจุดจดจ่อท่ีผูช้ายอยา่งเจาะจง เพราะวา่ในสังคมยวิสมยัโบราณนั้น ตามปกติ  
แลว้ลูกผูห้ญิงจะไม่ไดรั้บการศึกษาสาํหรับเร่ืองราวของชีวติ    ส่วนใหญ่ พวกเขาก็ได้ถูกเก็บตวัและ 
เตรียมตวัเพื่อการแต่งงานและการ เป็นแม่    สาํหรับส่วนใหญ่แลว้  เม่ือคุณอ่าน ‘ผูช้าย’ ในสุภาษิต  
จงตีความโดยทัว่ไปและอ่านวา่ ‘บุคคล’ ไม่วา่ชายหรือหญิง    สุภาษิตไม่ใช่หนงัสือท่ีกีดกนัทางเพศ 
แต่มนัไดถู้กเขียนข้ึนในบริบทของสังคมท่ีเนน้ผูช้ายอยา่งหนกัแน่น‛56 

 

 ในคาํ สอนท่ีติดตามมานั้น ก็มีคาํแนะนาํสาํหรับหลายสถานการณ์ท่ีกษตัริยจ์ะเผชิญและจะตอ้ง  
จดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ เร่ืองราวเหล่าน้ีไดร้วมถึงการบริหารจดัการความยติุธรรม  การเป็นผูน้าํ  อุปนิสั ย 
เช่นเดียวกบัความเป็ นห่วงเก่ียวกบัเมืองและกสิกรรม ดงันั้น ดูเหมือนจะไม่มีเหตุผลท่ีจะถือวา่การอา้งอิง  
เหล่าน้ีถึง ‚บุตรชายของเราเอ๋ ย” เป็นส่ิงใดก็ตามนอกจาก ส่ิงเหล่านั้นปรากฎวา่มีคุณค่าตามท่ีอา้ง (เปรียบ  



เทียบ ปฐก. 18:19; อพย. 12:24; ฉธบ. 4:9-11) 

 

 ในบางส่วนของโลกสมยัโบราณ มารดาก็ไดแ้บ่งปันหนา้ท่ีของการสั่งสอนบุตรชายกบับิดา (เปรียบ 
เทียบ 1:8; 4:3; 6:20; 31:1, 26)57 

 

“ท่ีน่ีบิดาและมารดาก็ถูกตั้งไวบ้นฐานะเดียวกนัในฐานะครูของพวกลูกๆ ของพวกเขา การใชถ้อ้ยคาํ  
ในประโยคเหล่าน้ีเกือบเขา้กนัไดอ้ยา่งแทจ้ริงกบัการใชถ้อ้ยคาํ ของฉบบัเทียบของอียปิต์  และน่ีก็
โยน ลกัษณะหน่ึงท่ีพิเศษอยา่งส้ินเชิงในฉบบัเทียบเหล่านั้นไปสู่ การผอ่นคลายท่ีใหญ่ข้ึนนัน่คือ การ
อา้งอิง  ถึงมารดา มนัยากท่ีจะหลีกเล่ียงการสรุปท่ีวา่ลกัษณะน้ีเป็นตวัอยา่งของการดดัแปลงธรรม
เนียมของ  อียปิตไ์ปสู่สถานการณ์ท่ีแปลกท่ีซ่ึ งคาํสั่งสอนของอิ สราเอลไดถู้กรวบรวมข้ึน นัน่คือ
สถานการณ์ ภายในครอบครัวท่ีซ่ึงบิดาและมารดาไดแ้บ่งปันความรับผดิชอบสาํหรับการศึกษาของ
ลูกร่วมกนั‛58 

 

 นกัโบราณคดีไดพ้บส่วนใหญ่ของเอกสารต่างๆ ท่ีประกอบดว้ยคาํ สั่งสอนนอกเหนือจากพระคมัภีร์  
ในรูปแบบ “บุตรชายของเราเอ๋ย” ในโรงเรียนต่างๆ ของพวกอาลกัษณ์ท่ีไดถู้กขดุคน้ข้ึน ส่ิงน้ีบ่งบอกวา่แมว้า่ 
การสอนไดเ้กิดข้ึนในบา้น บรรดาครูไดส้งวน คาํสั่งสอนของพวกเขาไวใ้นงานเขียน พร้อมกบัมุมมองท่ีจะ
แบ่ง ปันส่ิงเหล่านั้นกบัผูค้นนอกแวดวงของครอบครัว  น่ีบ่งบอกวา่ส่ิงท่ีเรามีในสุภาษิตไม่ใช่ผดิ พวก    บาง
ทีเม่ือ ซาโลมอนไดบ้นัทึกคาํปรึกษาของเขา ใหแ้ก่บุตรชายของเขานั้น  เขาก็ไดด้ดัแปลงมนัไปสู่ผูฟั้งท่ีอ่าน
โดยทัว่ไป มากข้ึน นัน่คือคนทั้งหมดของอิสราเอล ในท่ีสุดทุกคนก็ไดผ้ลประโยชน์จากมนั 

 

“หลกัการต่างๆ ท่ีไดถู้กกล่าวไวอ้ยา่งชดัเจนตลอดพระธรรมน้ีก็มีประโยชน์ สาํหรับการดาํเนินชีวติ  
คริสเตียน  เท่ากบัการท่ีส่ิงเหล่านั้นไดจ้ดัเตรียมการนาํพาสาํหรับชุมชนท่ีปกครองโดยพระเจา้ใน
สมยั โบราณของอิสราเอล‛59 

 

 1.  ค าเตือนต่อการคบกบัคนบาป 1:8-19 
  

ส่วนน้ีเร่ิมตน้ดว้ยการวงิวอนใหฟั้งคาํเตือนเพื่อท่ีจะทาํตาม (ขอ้ 8) พร้อมกบัสัญญาท่ีวา่การเอาใจใส่  คาํเตือน
นั้นจะดีสาํหรับหนุ่มสาว (ขอ้ 9) 

 

‚ท่ีทั้งพอ่แม่ถูกอา้งอิงถึง [ขอ้ 8] ก็เป็นคาํสรรเสริญแก่บทบาทท่ีโดดเด่นของบรรดาแม่ของอิสราเอล   



เราไม่พบการอา้งอิงคลา้ยกนัถึงแม่ในฐานะครูในวรรณกรรมทางปัญญาของบาบิโลนหรืออียปิต‛์ 60 

 

‚ควรมีการเนน้วา่ ‘บุตรชายของเรา’ ไม่ใช่ถือวา่อยูใ่นแง่เฉพาะเพศ” 61 

 

 คาํเตือนเองก็ปรากฏสองคร้ัง (ขอ้ 10, 15)   คาํอธิบายถึงวธีิท่ี การชกัชวนอนัตรายจะมา (ขอ้ 11-12) 
ก็ตามหลงัการตกัเตือนคร้ังแรกท่ีจะไม่เอาใจใส่มนั (ขอ้ 10)   เหตุผลสามประการสาํหรับการละเลยมนั (ขอ้ 
16-18) ก็ตามหลงัการกล่าวซํ้ าของคาํเตือน (ขอ้ 15)   ขอ้สุดทา้ยเป็นการสรุป (ขอ้ 19; เปรียบเทียบ โยบ 8:13) 

 

‚ถอ้ยคาํของขอ้ท่ี 16 [เปรียบเทียบ 6:17ข, 18ข, อสย . 59:7ก] ตั้งอยูบ่นการไร้ศีลธรรมของ
พฤติกรรม  ของคนล่อลวง  ถอ้ยคาํของขอ้ท่ี 17 ก็ตั้งอยูบ่น ความไม่เกรงกลวัของการล่อลวง          
และตอนน้ี [ในขอ้ 18] ถอ้ยคาํก็ตั้งอยูบ่นการทาํลายตนเองซ่ึงคนปลน้และคนฆ่าคนนาํมายงัพวกเขา
เอง. . .” 62 

 

 ‚หลีกเล่ียงจุดเร่ิมตน้ของความบาป (บทท่ี 4:14; สดด. 1:1; 119:101)‛ 63 

 

 ในส่วนน้ี หนทางท่ีฉลาด (การทาํ ตามกฎทางศีลธรรมโดยทัว่ไป ขอ้ 8-9) ก็ไม่มีการออ้นวอน
ส่วนตวั หรือความต่ืนเตน้และความหวงัแห่งอาํนาจ ท่ีหนทางท่ีสองมี (ขอ้ 10-19)    รางวลัเดียวของมนัก็คือ
ความดีซ่ึง ตรงกนัขา้มกบัการยอมรับโดยเพื่อนของบุคคลหน่ึง 

 

“พระคมัภีร์เป็นตาํราเรียนพื้นฐานในบา้น    คร้ังหน่ึงมนัไดเ้ป็นตาํราเรียนในระบบการศึกษา แต่แม้  
กระทัง่วา่ส่ิงนั้น ยงัเป็นจริงอยู ่ พระคมัภีร์ในโรงเรียนก็ไม่สามารถแทนท่ี พระคมัภีร์ในบา้นได้
ขา้พเจา้ สังเกตวา่บรรดาพอ่แม่สมยัใหม่เสียสละเวลาและเงินของพวกเขาท่ีจะช่วยลูกๆ ของพวกเขา
ท่ีจะเก่ง ในดนตรี  กีฬา และกิจกรรมต่างๆ ทางสังคม  ขา้พเจา้หวงัใจวา่พวกเขาจะเป็นห่วงมากข้ึนท่ี
ลูกๆ ของ พวกเขาจะเก่งในการรู้จกัและการเช่ือฟังพระวจนะของพระเจา้‛64 

 

‚ขอ้เทจ็จริงของสัญญาณบอกเหตุ ถึงอนัตรายของเพื่อนท่ีไม่ดี  เป็นการเตือนท่ีเจาะจงอนัแรกซ่ึงได้  
ถูกกล่าวไวใ้นพระธรรมสุภาษิต แนะนาํวา่ความโง่เขลาไม่ใช่แค่เร่ืองราวของแต่ละบุคคลแต่เป็น  
เร่ืองราวของสั งคมอีก ดว้ย เราเดินทางเป็นกลุ่ม ไม่ว่าพวกเขาเป็นเพื่อนทางสังคมของเรา  สโมสร  
บริการของเรา ผูร่้วมในการอธิษฐานของเรา ชุดเทนนิส เพื่อนนกัธุรกิจของเรา หรือหมู่คนตามถนน  
ของเรา   ส่ิงท่ีเรากลายมาเป็นนั้นก็ถูกกาํหนดในระดบัท่ีสาํคญัโดยเพื่อนท่ีเราคบ‛ 65  



 

 ขอ้ 19 กล่าวอยา่งชดัเจนถึงประเด็นของการเปรียบเทียบ   คาํฮีบรูท่ีแปลวา่ “ไดรั้บ” (ขอ้ 19) บ่งบอก 
ถึงท่าทีท่ีฉกฉวยเงิน (เปรียบเทียบ 15:27) 

 

 2.  ค าขอร้องของปัญญา 1:20-33 
 
 ‚หลงัจากท่ีครูแห่งปัญญาไดเ้ตือนสาวกของเขาถึงการย ัว่ยวนของบาปท่ีทาํลายตนเอง ซ่ึง
ธรรมชาติ  ท่ีเหมือนปีศ าจอนัร้ายกาจนั้นลงเอยท่ีการฆ่าและการ ปลน้นั้น เขา แนะนาํปัญญา เองซ่ึง 
กล่าววา่โดยสัญญาท่ีล่อลวง  และการคุกคามท่ีขดัขวางนั้นเธอก็เรียกคนโง่และคนตลบตะแลงไปสู่  
การกลบัใจ ปัญญาถูกทาํใหเ้ป็นบุคคลท่ีน่ีนัน่คือ ถูกแสดงในฐานะบุคคล   แต่การทาํใหเ้ป็นบุคคลน้ี  
คาดคะเนวา่ สาํหรับกวนีั้นปัญญาก็เป็นมากกวา่ทรัพยส์มบติัและคุณภาพของความคิดฝันของมนุษย ์
นัน่คือ เธอ  เป็นสาํหรับเขาในฐานะอาํนาจขอ งพระเจา้ ซ่ึงเป็นอยูอ่ยา่งอิสระ ท่ีจะจาํนนต่อส่ิงท่ีเป็น  
ความสุขของมนุษย ์และท่ีจะปฏิเส ธส่ิงท่ีเป็นการทาํลายของพวกเขา สาํหรับการปรากฏในท่ี  
สาธารณะ ของปัญญา อยา่งท่ีมนัถูกแสดงถึงท่ีน่ี นั้น มนัจะตอ้งมีความเป็นจริง อยูบ่นพื้นฐานของ  
ความเป็นจริง ปรากฏ ถา้ปราศจากมนัแลว้ อาํนาจของการทาํใหส้าํนึกก็จากไปจากภาพ” 66 
 
 ‚มี ‘ผูห้ญิง’ ส่ีคนในพระธรรมสุภาษิต   ท่ีเด่นมากท่ีสุดคือผูห้ญิงปัญญา (1:20-33; 3:13-20; 
4:5-9; 7:4; 8:1-36; 9:1-6) เคร่ืองหมายท่ีตรงขา้มของเธอคือ ผูห้ญิงโง่เขลา (9:13-18) ยิง่ไปกวา่นั้น  
อีก มีผูห้ญิงผูซ่ึ้งเป็นผูร่้วมแต่งงานของบุคคลหน่ึง (5:15-19) และ สุดทา้ย ‘คนแปลกหนา้ ’ (2:16-19; 
5:1-14, 20; 6:24-32 (35); 7:25-27)‛ 67 

 

 น่ีเป็นหน่ึงในหลายตอนในสุภาษิตท่ีผูเ้ขียนไดท้าํใหปั้ญญาเป็นบุคคล    การเรียกของเธอก็ไปสู่ผูค้น  
ในตลาด ในความรีบเร่งและความพลุกพล่านของชีวติ ไม่ใช่ใน ความสันโดษของบา้นหรือสถานนมสัการ 
(เปรียบเทียบ ขอ้ 8)68 

 

“ปัญญากล่าวต่อใคร ?    ต่อคนบาปสามประเภท คือ คนโขลา  ผูดู้หม่ิน (คนมกัเยาะเยย้  ผูล้อ้ เลียน 
NIV) และคนโง่ (ขอ้ 22) คนเขลาเป็น คนซ่ึงไม่มีประสบการณ์ท่ีเช่ือส่ิงต่างๆ (14:15) แต่ไม่  
ตรวจสอบส่ิงใดเลย พวกเขาโดนหลอกง่ายและถูกนาํใหห้ลงไปไดอ้ยา่งง่ายๆ   ผูดู้หม่ินคิดวา่พวก
เขา รู้ทุกส่ิง (21:24) และหวัเราะเยาะใส่ส่ิงต่างๆ ท่ีสาํคั ญอยา่งแทจ้ริง    ในขณ ะท่ีคนโง่ไม่มีอะไร
บนใบ  หนา้ของเขา  ผูดู้หม่ินก็สวมใส่การเยาะเยย้   คนโง่เป็นคนท่ีไม่รู้ความจริงเพราะวา่พวกเขา
เช่ืองชา้  และด้ือดึง ปัญหาของพวกเขาไม่ใช่ไอคิวตํ่าหรือการศึกษาตํ่า  ปัญหาของพวกเขาคือการ



ขาดความ  ปรารถนาฝ่ายวญิญาณท่ีจะแ สวงหาและคน้พบปัญญาของพระเจา้ คนโง่ช่ืนชมกบัความ
โง่เขลาของ  พวกเขาแต่ไม่รู้วา่พวกเขาโง่เขลาแค่ไหน !    มุมมองของคนโง่นัน่ก็เก่ียวกบัวตัถุนิยม
และมนุษยนิยม อยา่งส้ินเชิง    พวกเขาเกลียดความรู้และไม่มีความสนใจในส่ิงต่างๆ ท่ีนิรันดร์‛69 

 

 มนัชดัเจนท่ีน่ีวา่ผูค้นมีทางเลือก เก่ียวกบัทางไหนท่ีพวกเ ขาจะไป ชีวติของพวกเขาก็ข้ึนอยูก่บั
ผลลพัธ์ ของการเลือกต่างๆ ของพวกเขาเป็นอยา่งมาก   

 

“การเลือกต่างๆ ครูท่ีฉลาดก็นาํเรากลับไปสู่หวัขอ้ท่ีคุน้เคยนั้น คือ การเลือกระหวา่งอุปนิสัยท่ีฉลาด  
และท่ีโง่เขลา ระหวา่งพฤติกรรมท่ีชอบธรรมและท่ีชัว่ร้ายมีผลลพัธ์ต่างๆ ท่ีทาํใหค้วามคิดสับสน” 70 

 

 คนโง่ก็โง่โดยความผดิของเขาเอง  ไม่ใช่โดยการกาํหนดไว ้ (ขอ้ 30-31)71 ปัญญาก็หวัเราะเยย้ความ  
หายนะของคนโง่ (ขอ้ 26) ไม่ใช่เพราะวา่เธอโหดร้าย แต่เพราะวา่มนัไร้ความหมายอยา่งมากท่ีจะเลือกความ  
โง่เขลา (ขอ้ 26) 

 

“ภาพของการหวัเราะเปิดเผยการเลือกวถีิชีวติอยา่งโง่เขลา และการไม่ไดต้ระเตรียมอะไรเลยสาํหรับ 
ความหายนะ‛72 

 

 ขอ้ 32 และ 33 เปรียบเทียบการถูกทาํลายอยา่งส้ินเชิงของผูท่ี้ไม่ตอบสนองกบัสภาพท่ีสงบสุข ของผู ้
ท่ีตอบสนอง   เดลลิทซ์ไดส้ังเกตความคลา้ยกนัระหวา่งการกล่าวของปัญญาในพระธรรมสุภาษิตและ  การ
กล่าวของพระเยซูในพระกิตติคุณยอห์น73 

 

 3.  ปัญญาเป็นเหมือนสมบัติ  บทที ่2 

  
 บทท่ี 2 เป็นการบรรยายท่ีช้ีแจงถึงพระพรท่ีปัญญายืน่ให ้  บทน้ีหนุนใจ ‚การพยายามอยา่งจริงจงั ท่ี
จะรับปัญญาในฐาน ะหนทางไปสู่ความยาํเกรงพระเจา้และคุณความดี ”74 ในสองส่วนก่อนหนา้นั้น ปราชญ์ 
ไดเ้ตือนและคุกคาม ตอนน้ีการตกัเตือนของเขาก็เป็นเชิงบวก และเขาแสดงถึงพรท่ีมาจากการติดตามหนทาง  
แห่งปัญญา   เขาไดท้าํส่ิงน้ีโดยการทอเง่ือนไขและสัญญาเขา้ดว้ยกนั  
 

‚ส่ิงท่ีไร้ขอ้กงัขาในสุภาษิตทั้งหมดนั้น บทท่ี 2 ก็ทาํใหไ้ร้ขอ้กงัขาอยา่งเฉิดฉาย คือ ปัญญามาจาก  
พระเจา้และไม่มีใครสามารถช่ืนชมปัญญาไดถ้า้ไม่เลือกแนวทางของพระเจา้” 75 

 



‚ความเขม้ขน้ของการชกัชวนก็เขา้กบักบัความเขม้ขน้ของถอ้ยคาํโมเสสในเฉลยธรรมบญัญติั” 76 
 

ความยุ่งยากของการได้รับปัญญา 2:1-5 

 

 แมว้า่ปัญญาตอ้งการใหผู้ค้นท่ีจะรับเอาเธอ (1:20-33)  เธอก็ยากท่ีจะไดรั้บ   บุ คคลท่ีตอ้งการเธอนั้น  
ก็จะตอ้งพยายามอยา่งมากเพื่อจะไดเ้ธอ (ขอ้ 3)   ถา้ความเขา้ใจไม่ไดม้าอยา่งง่ายดาย  คนหน่ึงควรพยายาม  
อยา่งมากเพื่อจะไดรั้บมนั77 เขาหรือเธอตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยการเปิดเผย และศึกษามนัอยา่งขยนั ขนัแขง็ในการ จะ
ไดรั้บปัญญาฝ่ายวญิญาณมากกวา่ปัญญาทางวิ ชาการ    “ความยาํเก รงพระเจา้ ” เนน้ถึง ความกลวัเกรง และ 
“ความรู้ของพระเจา้” เนน้ถึง ความสนิทสนม (บทท่ี 5)78 

 

“ถา้คุณตอ้งการปัญญา คุณตอ้งฟังพระเจา้อยา่งตั้งใจ (มธ. 13:9) เช่ือฟังพระองคอ์ยา่งถ่อมใจ (ยน. 
7:17) ถามพระองคอ์ยา่งจริงใจ (ยก. 1:5) และแสวงหาพระองคอ์ยา่ งขยนัขนัแขง็ (อสย. 55:6-7) 
อยา่งแนวทางท่ีคนขดุแร่เสาะหาเงินและทอง” 

 

“การไดรั้บปัญญาฝ่ายวญิญาณไม่ใช่งานอดิเรกสัปดาห์ ละคร้ังมนัเป็นวนิยัประจาํวนั ตลอดชีวติ แต่
ใน ยคุของเตาไมโครเวฟ อาหารจานด่วน หนงัสือท่ีรวบรวมบทความและหนงัสือ “ทาํแบบง่ายๆ ” 
จาํนวนมากมายนั้น  หลาย คนก็ออกจากนิสัยของการลงทุนประจาํวนัในเร่ืองเวลาและพลงังานใน  
การขดุลึกลงไปในพระคมั ภีร์และเรียนรู้ปัญญาจากพระเจา้ ขอบคุณโทรทศัน์ ระยะเวลาของความ  
สนใจของพวกเขาก็สั้น  ขอบคุณความบนัเทิงทางศาสนาท่ีส่งผา่นไปยงัการนมสัการ  ความอยาก  
ฝ่ายวญิญาณของพวกเขาก็อ่อนแอ และคว ามรู้ฝ่ายวญิญาณก็ไม่ ‘น่าพอใจต่อจิตวญิญาณของ  พวก
เขา’ มนัจึงไม่แปลกใ จท่ีผูค้นนอ้ยลงและนอ้ยลง ‘ใชเ้วลาท่ีจะบริสุทธ์ิ ’ และผูค้นมากข้ึนและ  มาก
ข้ึนก็ตกเป็นเหยือ่ของพวกศตัรูท่ีซุ่มโจมตีระหวา่งทาง”79 

 

ผู้ให้ปัญญา 2:6-9 

 

 ผูท่ี้แสวงหาปัญญาจะพบส่ิงท่ีพระเจา้ใหเ้ม่ือเขาหรือเธอแสวงหาการเปิดเผยของพระเจา้ (ขอ้ 6)    

 

“บุคคลหน่ึงตอ้งพยายามบรรลุเป้าหมาย  ทั้งยงัตอ้งตระหนกั ดว้ยอีกวา่ปัญญาเป็นของประทานจาก 
 พระเจา้” 80 

 



 ความรู้ถึงวธีิท่ีจะดาํเนินชีวติมาพร้อมกบัความรู้ของพระเจา้ (ขอ้ 7)    ความสาํเร็จในท่ีน่ีคืออุปนิสัย  
ท่ีถูกตอ้ง (ขอ้ 7-9)    ผูรั้กปัญญาก็อยูใ่นทางธรรม (ขอ้ 8, คาํฮีบรู ฮาซิดิม คือ บุตรชายท่ีจงรักภกัดีแห่ง  พนัธ
สัญญา) 

 

 น่ีเป็นอีกตอนหน่ึงท่ีซ่ึงเราสามารถเห็นถึงความแตกต่างระหวา่งวรรณกรรมทางปัญญาของฮีบรูและ
วรรณกรรมทา งปัญญาของชนชาติสมยัโบราณอ่ืนๆ  ซาโลมอนไดร้ะบุว่ าพระ ยาเวห์เป็นท่ีมาของปัญญา 
บุคคล หน่ึงสามารถฉลาดอยา่งแทจ้ริงและ ประสบกบัพระพรของปัญญา ได้โดยทางความสัมพนัธ์กบั
พระองค ์เท่านั้น    

 

ผลของความสัตย์สุจริตทางศีลธรรม 2:10-22 

 

 ปัญญาปกป้องบุคคลทางศีลธรรม   ส่วนแรกของส่วนน้ีก็แสดงถึงวธีิท่ีพระเจา้ปกป้องคนฉลาด (ขอ้ 
10-11; เปรียบเทียบ ขอ้ 7ข-8) “ความสุขมุ” คือความสามารถท่ีจะกระทาํอยา่งฉลาด และ “ความเขา้ใจ” คือ
ความสามารถท่ีจะทาํการเลือกท่ีฉลาด   น่ีเป็นการทาํใหเ้ป็นบุคคลท่ีมากข้ึน 

 

  ส่วนสุดทา้ยแสดงถึงการทดลองต่างๆ ท่ีบุคคลหน่ึงสามารถพิชิตไดข้ณะท่ีเขาแสวงหาปัญญา (ขอ้ 
12-15 และ 16-19) เม่ือบุคคลหน่ึงยอมจาํนนตวัเขาเองหรือตวัเธอเองต่อพระเจา้และไดรั้บปัญญา  วถีิทาง  
ต่างๆ ของคนชัว่ร้ายจ ะสูญเสียความน่าดึงดูดใจของมนับางอยา่งไป บุคคลท่ีฉลาดจะเห็นวา่ หญิงนกัเท่ียว  ผู้
ซ่ึงสัญญาถึงความต่ืนเตน้ก็กาํลงันาํเสนอบางส่ิงท่ีเธอไม่สามารถใหไ้ด ้ ยกเ วน้ในความรู้สึกเก่ียวกบัตณัหา  
ราคะทนัทีทนัใดมากท่ีสุด 

 

 ‚ชาย” ชัว่ร้ายเป็นศตัรูคนหน่ึง (ขอ้ 12) และ “ผูห้ญิง” แปลกหนา้ก็เป็นศตัรูอีกคนหน่ึง (ขอ้ 16)   
หญิง “แปลกหนา้” (ขอ้ 16) เป็นผูห้น่ึงท่ีอยู ่“นอกแวดวงของความสัมพนัธ์ท่ีถูกตอ้งของเขา [ของผูช้าย] นัน่
คือ โสเภณีหรือหญิงชู”้81 คาํน้ีไม่จาํเป็นท่ีจะห มายถึงวา่เธอเป็นคนต่างประเทศ บางทีเธอเป็นคนแปลก  หนา้
ต่อระเบียบแบบแผนของชีวติส่วนรวมของอิสราเอล82 

 

“การเป็นโสเภณีไดรั้บการอนุญาตเป็นบางส่วนในวฒันธรรมของคนมีเดียน คนซีเรีย และชนชาติ  
อ่ืนๆ ท่ีเป็นเพื่อนบา้นของอิสราเอล ดงันั้นก็ถือวา่ไม่นอ้ยไปกวา่ธรรมเนียมตรงกนัขา้ม ในอิสราเอล  
นั้น ธรรมบญัญติั (ฉธบ. 23:18) ไดห้า้มส่ิงน้ีภายใตก้ารลงโทษ และ ดงันั้นก็ไดก้ระทาํโดยผูห้ญิง  
ต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ (23:17. . .). . .‛ 83 

 



“ถา้คนชัว่ใชถ้อ้ยคาํท่ีตลบแตลงเพื่อจะล่อจบัคนท่ีไม่ระวงั [ขอ้ 12]  หญิงชูก้็ใชถ้อ้ยคาํท่ีประจบ  
ประแจง ใครคนหน่ึงไดก้ล่าวไวว้า่การประจบประแจงไม่ใช่การส่ือสารมนัคือการบงการ คือผูค้น ท่ี
บอกเราถึงส่ิงต่างๆ เก่ียวกบัตวัเราเองท่ีเรายนิดีท่ีจะฟังและปรารถนาวา่เป็นจริง”84 

 

 “พนัธสัญญา ” ท่ีเธอไดท้อดทิ้ง (ขอ้ 17) ดูเหมือนจะอา้งอิ งถึงพนัธสัญญาการแต่งงานของเธอเอง 
(มลค. 2:14) แทนท่ีจะเป็นกฎหมายแบบพนัธสัญญาท่ีหา้มการล่วงประเวณี (อยพ. 20:14)85   “แผน่ดิน” (ขอ้ 
21-22) คือแผน่ดินแห่งพระสัญญาของคานาอนั 

 

 เหมือนกบับทก่อนหนา้นั้น  บทน้ีก็จบลงดว้ยการเปรียบเทียบจุดจบของคนชัว่ร้ายกบัจุดจบของคน  
ชอบธรรม (ขอ้ 21-22; เปรียบเทียบ 1:32-33) มนัเป็นบทกวท่ีียาวซ่ึงวงิวอนผูอ่้านให้ ติดตามปัญญา และจาก  
นั้นก็ระบุถึงผลประโยชน์ ต่างๆ ของการติดตามปัญญา บทท่ี 2 เนน้ถึงเสถียรภาพทางศีลธรรมในฐานะผล
ของปัญญา 

 

 4.  พระสัญญาของพระเจ้าและพนัธะของมนุษย์ 3:1-12 
 

‚การอภิปร ายเชิงอุปมาท่ี ไดก้ล่าวมาก่อนแลว้ก็แสวงหาการ ปกป้องคนหนุ่มสาวต่อมิตรภาพท่ี
ทาํลาย 

อยา่งเจาะจงมากข้ึนนั้น ส่ิงน้ีช้ีใหพ้วกเขาเห็นถึงความสัมพนัธ์ต่อพระเจา้และต่อมนุษย์  ซ่ึงเป็นส่ิง
เดียวท่ีสามารถทาํใหพ้วกเขาเป็นสุขอยา่งแทจ้ริงได,้ ขอ้ 1-4‛ 86 

 

 ส่วนใหญ่แลว้ส่วนน้ี กล่าวถึงสันติสุขในฐานะประโยชน์ ของการดาํเนินชีวติท่ีฉลาด แต่ จบลงดว้ย  
การวงิวอนอีกคร้ังหน่ึงท่ีจะแสวงหาปัญญา ในขณะท่ีคาํกล่าวเก่ียวกบัปัญญาในบทท่ี 2 เตือนถึงการโจมตี  
ภายนอกเป็นส่วนใหญ่ คาํกล่าวเก่ียวกบัปัญญาในบทท่ี 3 น้ีก็จดจ่อมากข้ึนท่ีการโจมตีภายในซ่ึงมาจาก
ภายใน ของบุคคลนั้นๆ 

 

 ‚บทน้ีเป็นหน่ึงในส่ิงท่ียอดเยีย่มมากท่ีสุดในพระธรรมน้ี สาํหรับขอ้โตแ้ยง้ท่ีจะชกัชวนใหเ้ราท่ีจะ  
 เคร่งครัดในศาสนาและสาํหรับคาํแนะนาํในท่ีนั้น "87  
 

 

 



ผลของความสงบสุข  3:1-10 

 

 การวางใจของบุตรชายท่ีฉลาด (ขอ้ 5-6) มาจากการเอาใจใส่คาํสอนท่ีถูกตอ้ง (ขอ้ 1-4) และนาํไปสู่ 
การเช่ือฟังท่ีมัน่ใจ (ขอ้ 7-9) 

 

 “คาํสอน” (ขอ้ 1 คาํฮีบรู โทราห์) หมายถึง “บญัญติั”  หรือ โดยพื้นฐานมากข้ึนก็คือ “คาํสั่งสอน” 
หรือ “คาํแนะนาํ ” ท่ีน่ีบริบทบ่งบอกวา่เป็นคาํสอนของพอ่แม่แทนท่ีจะเป็น บญัญติัของโมเสส แมว้า่ใน  
อิสราเอลนั้น  คาํสั่งสอนของพวกเขาจะข้ึนอยูก่บัโทราห์ของพระเจา้ 

 

“ท่ีท่ีมนั [โทราห์] ดูเหมือนวา่ไร้คุณสมบติั (28:9; 29:18)  มนัก็เป็นพระบญัญติัของพระเจา้  อยา่ง
ชดัเจน (มนัยงัเป็นคาํศพัทข์องคนยวิสาํหรับคาํวา่เพน็ทาทูคอีกดว้ย)  แต่บญัญติัของเรา ‘บญัญติัของ
แม่เจา้’ (1:8) และอ่ืนๆ ก็อา้ งอิงถึงหลกัคาํสอนในปัจจุบนัและคาํสอนในบา้น  ซ่ึงข้ึนอยูก่บั พระ
บญัญติัอยา่งแทจ้ริง แต่ไม่ไดเ้ป็นแบบเดียวกนักบัพระบญัญติั‛88 

 

 ขอ้ท่ี 3 พรรณนาถึงการอุทิศตนต่อความกรุณาและความจริง (เปรียบเทียบ ฉธบ . 6:8-9) ซ่ึงกล่าววา่
พระบญัญติัของพระเจา้ควรไดรั้บการอุทิศตนอยา่งเดียวกนั)   “ความกรุณา” และ “ความจริง” แปลคาํฮีบรู เฮ
เสด ซ่ึงอา้งอิงถึง ความสัตยซ่ื์อต่อพนัธะต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากความสัมพนัธ์ 89   “ความจริง” หรือ “ความสัตย์
ซ่ือ” (คาํฮีบรู ‘เอเมท) อา้งอิงถึงส่ิงท่ีคนหน่ึงสามารถพึ่งพาไดเ้พราะวา่มนัมัน่คง90 เม่ือรวมกนัแลว้ สอง คาํน้ีก็
ก่อใหเ้กิดคาํเปรียบเทียบท่ีถูกใช้  เพื่อการเนน้ : ความกรุณาแทห้รือความรักท่ีสัตยซ่ื์อ   “ช่ือเสียง” (ขอ้ 4) มี
ความหมายวา่ความสาํเร็จอยา่งเช่นใน สดุดี 111:10      

 

 “ขอ้ 6 อาจมีอิทธิพลต่อคาํพดูสรุปของลูกาเก่ียวกบัการเจริญเติบโตของพระเยซู (ลูกา 2:52)”91 

 

 “วางใจ” และ “พึ่งพา” (ขอ้ 5) มีความหมายใกลเ้คียงกนัอยา่งมาก การวางใจหมายถึง ท่ีจะวางตนเอง  
ภายใตก้ารคุ้มครองของอีกคนหน่ึงอยา่งส้ินเชิง (เปรียบเทียบ ยรม . 12:5ข; สดด. 22:9ข) การพึ่งพาไม่ใช่ แค่ 
การพิงบางส่ิง แต่เป็นการพึ่งพาสาํหรับการสนบัสนุนอยา่งส้ินเชิง92 

 

“ในการวเิคราะห์สุดทา้ยแลว้ ทุกรัฐบาล ทุกเศรษฐกิจ  ทุกเงินตราและการธนาคาร  ทุกสถาบนั และ  
ทุกการสมรส ทุกความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ก็ถูกควบคุมโดยการวางใจเป็นพื้นฐาน   ปราศจาก  
การวางใจแลว้สังคมก็เส่ือมไปสู่ความหวาดระแวง ซ่ึงเป็นความรู้สึกท่ีวา่ทุกคนกาํลงัเล่นงานคุณ” 93 



 

“มีสองดา้นของเร่ืองราวของการวางใจ  มนัมีการตดัสินใจของการวางใจและนิสัยของการวางใจ    
ดา้นแรกเรียกวา่ ‘การอุทิศตน’ ดา้นท่ีสองเรียกวา่ ‘วางใจ’ การวางใจติดตามการอุทิศตน  ไม่ใช่ทนัที  
ทนัใดเสมอไปแต่มนัเร่ิมตน้ท่ีนัน่  ในท่ามกลางของความกลวัของเรานั้น  เราก็ทาํ การตดัสินใจท่ีจะ  
วางใจน่ีก็ไม่ไดน้าํมาซ่ึงนิสัยของการวางใจแบบทนัทีทนัใด แต่ถา้เราจะรวบรวมความกลา้หาญท่ีจะ  
อุทิศหนทางของเราต่อพระเจา้ไม่นานเราจะเรียนรู้ท่ีจะวางใจ” 94 

 

 “ยอมรับ” (ขอ้ 6) หมายถึงท่ีจะตระหนกัและมีการสามคัคีธรรมกบัพระเจา้ ซ่ึงไม่ใช่แค่ท่ีจะ  นบัถือ
พระองคเ์ท่านั้น   มนัรวมถึงการเช่ือฟังนํ้าพระทยัทางศีลธรรมของพระเจา้อยา่งท่ีพระองคไ์ดเ้ปิดเผย    พระ
สัญญา (ขอ้ 6ข) หมายถึงวา่พระเจา้จะทาํใหเ้ส้นทาง ชีวติของบุคคลเช่นนั้นสาํเร็จในสายพระเนตรของ  พระ
เจา้อยา่งแทจ้ริง น่ีเป็นพระสัญญาเช่น เดียวกบัสุภาษิต และ อา้งอิงถึงจาํนวนรวมของประสบการณ์ชีวติ  ของ
บุคคลหน่ึง มนัไม่ไดรั้บรองวา่คนหน่ึงจะไม่ทาํความผดิพลาดเลย    ดาวดิไดเ้ป็นตวัอยา่งของสุภาษิตน้ีเม่ือ  
เขาไดแ้สวงหาพระเจา้สาํหรับการนาํพาหลงัจากการตายของซาอูล (2 ซมอ. 2:1)  

 

 เราสามารถบอกวา่สุภาษิตเป็นพระสัญญาเช่ นเดียวกบัสุภาษิตได้ อยา่งไร? เราสามารถบอกไดโ้ดย  
การพิจารณาส่วนท่ีเหลือของพระคมัภีร์ ถา้สุภาษิตแสดงความจริงท่ีไดส้ัญญาไวใ้นท่ีอ่ืนๆในพระคมัภีร์ เราก็ 
รู้วา่เราสามารถพึ่งพาไดว้า่เป็นจริงอยา่งส้ินเชิง โดยคาํนิยามแลว้ สุภาษิตเป็นคาํกล่าวท่ีแสดงถึงส่ิงท่ีเป็นจริง  
อยา่งแทจ้ริง ไม่ใช่ส่ิงท่ีเป็นจริงโดยปราศจากขอ้ยกเวน้ ตวัอยา่งเช่น สุภาษิต “ทานแอปเป้ิลหน่ึงผลก็ไม่ตอ้ง  
วนไปพบหมอ” สอนวา่การทานผลไมเ้ป็นประจาํจะช่วยใหคุ้ณมีสุขภาพท่ีแขง็แรง    มนัไม่ใช่สัญญาท่ีวา่ถา้  
คุณทานแอปเป้ิลหน่ึงผลทุกวนั คุณจะไม่เจบ็ป่วยหรือไม่ตอ้งไปหาหมอเลย สุภาษิตเป็นช้ิ นส่วนต่างๆ ของ 
ชีวติท่ีพรรณนาถึงส่ิงท่ีชีวติเป็นเหมือนโดยทัว่ไป ในกรณีของ 3:5-6  เราก็มีการกล่าวซํ้ าของพระสัญญาท่ีได้  
ทาํไวห้ลายคร้ังในพระคมัภีร์ท่ีผูค้นผูซ่ึ้งวางใจพระเจา้จะประสบกบัการนาํพาของพระองคต์ลอดชีวติ 
(เปรียบ เทียบ ฮบ. 11 และท่ีอ่ืนๆ) ในความพยายามของเราท่ีจะ “ใชพ้ระวจนะแห่งความจริงอยา่งถูกตอ้ง ” (2 
ทธ. 2:15) เราตอ้งแยกแยะสุภาษิตต่างๆ ท่ีกล่าวซํ้ าพระสัญญาจากสุภาษิตต่างๆ ท่ีไม่ไดก้ล่าวซํ้ าและเป็นแค่  
สุภาษิตเท่านั้นอยา่งระมดัระวงั ความลม้เหลวท่ีจะแยกแยะสุภาษิตต่างๆ จาก พระสัญญาต่างๆ ไดน้าํไปสู่  
ความสับสนและความผดิหวงัสาํหรับผูอ่้านหลายคนของประเภทของงานเขียนน้ี 

 

“แต่ละสุภาษิตนั้นตอ้งถูกตีความและประยกุตใ์ชภ้ายในบริบทของพระธรรมทั้งเล่ม และจริงๆ แลว้ 
ทั้งพระคมัภีร์ สุภาษิตเหล่านั้นไม่ใช่พระสัญญาต่างๆ ของพระเจา้สาํหรับปัจจุบนั  แต่เป็นการสังเกต  
ท่ีแทจ้ริงท่ีเวลาจะรับรอง” 95 

 



 ขอ้ท่ี 7-10 แนะนาํถึงบางหนทางท่ีพระเจา้ใหร้างวลัแก่การอุทิศตนของขอ้ท่ี 5-6    ขอ้ท่ี 7ก ใหค้วาม 
ตรงกนัขา้มกบัขอ้ท่ี 5ก และ  ขอ้ท่ี 7ข กล่าวซํ้ า ขอ้ 6ก (เปรียบเทียบ รม . 12:16) น่ีคือการกระทาํของ  การ
ยอมรับพระเจา้ในทุกทางของบุคคลหน่ึง 

 

“ไม่มีคนฉลาดคนไหนหยิง่ยโส” 96 

 

 ขอ้ท่ี 8 อธิบายในเชิงบทกวถึีงการทาํใหชุ่้มช่ืนส่วนตวั 

 

“บ่อยคร้ังพระคมัภีร์ใชร่้างกายทางกายภาพอธิบายถึงความรู้สึกทางวญิญาณหรือทางจิตใจภายใน” 97 

 

 ขอ้ท่ี 9 ประยกุตใ์ชห้ลกัการของการยอมรับพระเจา้ในดา้นการเงินของชีวติ 

 

“ท่ีจะ ‘รู้จกั’ พระเจา้ใน ‘แนวทางต่างๆ ’ ทางการเงินของเราก็คือท่ีจะเห็นวา่ส่ิงเหล่าน้ีใหเ้กียรติแด่  
 พระองค”์ 98 

 

“ความหายนะกบัหลายคนก็ไม่ใช่วา่พวกเขาไม่ไดอ้้ างวา่มีพระเจา้ในชีวติของพวกเขา แต่ท่ีวา่
ในขณะ  ท่ีพวกเขามีพระองคน์ั้น พวกเขาก็ไม่ไดว้างใจพระองค ์  เคร่ืองแสดงท่ีบ่งช้ีวา่มีอยู่ จริงท่ี
สาํคญัท่ีสุด  ของการขาดความวางใจก็คือวา่ พวกเขาไม่ได้ ไปไหนมาไหนโดยการ ใหเ้กียรติแด่พระ
เจา้ดว้ยทรัพย์  สินของพวกเขาเลย  เราตอ้งการท่ีจะทาํใหแ้น่ใจวา่ครอบครัวมีความมัน่คงและเราไม่
เพิ่มเขา้ไปกบั ความมัน่คงโดยการเอากอ้นใหญ่ของมนั ออกมาและวางมนัในถาดถวาย  นอกจ ากวา่
เราเช่ืออยา่งแท ้จริงวา่พระเจา้เป็นความมัน่คงของเรา” 99 

 

 การคาดหวงัถึงรางวลัทางวตัถุ (ขอ้ 10) เป็นพระสัญญาแก่คนอิสร าเอลในทางธรรม (เปรียบเทียบ 
ฉธบ. 28:1-14; มลค. 3:10)  ‚เหลา้องุ่นใหม่ ” อา้งอิงถึงนํ้าองุ่นก่อนการหมกั 100 คริสเตียนควรตระหนกัวา่ขอ้
น้ี เป็นสุภาษิต แทนท่ีจะเป็นพระสัญญา เน่ืองจากวา่พระเจา้ไดเ้ปิดเผยวา่ในฐานะคริสเตียนนั้น เราควร
คาดหวงั การข่มเหงท่ีมีต่อความเช่ือของเราแทนท่ีจะเป็นความมัง่คัง่ทางวตัถุ (2 ทธ. 3:12; ฮบ. 12:1-11) 

 

“ความมัง่คัง่ การสาํนึกคุณ และการกุศลเป็น คณะสามซ่ึงไม่อาจแบ่งแยกไดข้อง ประสบการณ์ต่างๆ  
ในความคิดตามพระคมัภีร์ และในพระธรรมสุภาษิตโดยเฉพาะ (ดูบทท่ี 11 และ 25)‛ 101 

 



ความส าคัญของการด าเนินการทีจ่ะแสวงหาปัญญาต่อไป 3:11-12 

 

 แมว้า่ราคาท่ีบุคคลหน่ึงตอ้งจ่ายสาํหรับปัญญา (นัน่คือ ชีวติภายในนํ้าพระทยัของพระเจา้ ) รวมถึง  
การยอมจาํนนการขดัเกลาของพระเจา้ (ขอ้ 11-12)  มนัก็คุม้ค่า (ขอ้ 13-20) “เบ่ือหน่าย” (ขอ้ 11ข) หมายถึง ท่ี
จะถอยกลบัจาก (เปรียบเทียบ ฮบ. 12:5-6) การปฏิเสธดว้ยความตั้งใจและการถอยกลบัทางอารมณ์  เป็น การ
กระทาํท่ีตรงกนัขา้มกบัการวางใจ (ขอ้ 5) การขดัเกลาของพระเจา้อาจไม่ไดก่้อใหเ้กิดส่ิ งทั้งหมดท่ี  พระเจา้
ตอ้งการถา้เราตอบสนองต่อมนัอยา่งไม่เหมาะสม (เปรียบเทียบ โยบ 5:17) 

 

“นอกเหนือจากพระธรรมโยบนั้น ก็ไม่มีคาํขวญัท่ีเหมาะสมมากกวา่บทหน่ึงของกวซ่ึีงมี 4 บทน้ี 
 ซ่ึงแสดงออกถึงความคิดพื้นฐาน  วา่มีการถูกสั่งสอนและถูกทดสอบโดยการทนทุกขซ่ึ์งมีความรั ก 
 ของพระเจา้เป็นแรงจูงใจ  และไม่ไดก้นัการเป็นบุตรออกไป คนหน่ึงอาจกล่าววา่ขอ้ท่ี 11 แสดงถึง 
 ปัญหาของพระธรรมโยบ และขอ้ท่ี 12 เป็นการแกไ้ข” 102 

 

 5.  คุณค่าของปัญญา 3:13-35 
 
“พวกนกัปราชญก์็สงวนการร้องอุทานท่ีแสดงการสรรเสริญ วา่  เป็นสุขจริงหนอ  (คาํฮีบรู ‘เอเชอร์ 
[ขอ้ 13]) ไวส้าํหรับผูค้นท่ีประสบกบัชีวติอยา่งเหมาะสมตามท่ีพระผูส้ร้างไดต้ั้งใจไว”้ 103 

 

 ขอ้ท่ี 13 ย ํ้าเตือนถึงหน่ึงในคาํอุปมา ของพระเยซูใน เร่ืองทรัพยส์มบติั ท่ีซ่อนอยูใ่นทุ่งนาและไข่มุก  
ราคาแพง (มธ. 13:44-46)   ‚กาํไร‛ (ขอ้ 14) หมายถึงปัญญาเองไม่ใช่ประโยชน์ ท่ีปัญญาให้104 ชีวติยืนยาว 
ความมัง่คัง่และเกียรติยศ (ขอ้ 16) เป็นรางวลัท่ีพระเจา้ไดส้ัญญา แก่คนในทางธรรมภายใตพ้นัธสัญญาเดิม   
ภาพตน้ไมแ้ห่งชีวติ (ขอ้ 18) บ่งบอกวา่ปัญญาเป็นแหล่งและส่ิงคํ้าจุนของชีวติยนืยาวและเป็นประโยชน์ 
(เปรียบเทียบขอ้ 16) 105 ประเด็นก็คือว่าโดยการติดตามแนวทางของปัญญานั้น บุคคลหน่ึงสามารถไดรั้บส่ิง  
ต่างๆ ท่ีดีท่ีสุดซ่ึงพระเจา้จะนาํเสนอแก่เขาหรือเธอได ้

 

“เป็นการดีท่ีจะมี ส่ิงต่างๆ ท่ีเงินสามารถซ้ือได้ ซ่ึงเป็นการจดัเต รียมวา่คุณจะไม่สูญเสีญส่ิงต่างๆ ท่ี
เงิน  ไม่สามารถซ้ือได ้ บา้นราคาแพงจะดีอยา่งไร ถา้ไม่มีครอบครัวท่ีเป็นสุขภายใน บา้นนั้น ? 
ความสุข  ความสบายและสันติภาพไม่ไดเ้ป็นผลพลอยไดซ่ึ้งไดรั้บก ารรับรองของความสาํเร็จทาง
การเงิน แต่ ส่ิงเหล่านั้นเป็นท่ีรับรองต่อบุคคลท่ี ดาํเนินชีวติโดยปัญญาของพระเจา้ ปัญญากลายมา
เป็น ‘ตน้ไม ้แห่งชีวติ’ ต่อผูเ้ช่ือท่ียดึเธอไว ้และน่ีคือการล้ิมรสสวรรคล่์วงหนา้ (วว. 22:1-2)‛ 106 

 



 ในขอ้ท่ี 21-35 เราสามารถเห็นถึงคุณภาพของความรักในบุตรชายท่ีฉลาด     

 

“ดงันั้น  ท่ีจะยดึถือส่ิงท่ีพระเจา้ไดเ้ปิดเผยเก่ี ยวกบัการ ควบคุมใจและชีวติ ก็คือส่ิงท่ีถูกยนืยนัอยา่ง  
ต่อเน่ืองในหนงัสือเชิงปฏิบติัมากท่ีสุดของหนงัสือทั้งหมด [เปรียบเทียบ ขอ้ 21-24]‛ 107 

 

 ขอ้ท่ี 27-30 กล่าวถึงความเป็นมิตร สถานการณ์ท่ีกล่าวถึงในขอ้ท่ี 27-28 คือสถานการณ์ท่ี  บุคคล
หน่ึงเป็นหน้ีเงิน ไม่ใช่สถานการณ์ท่ีการใหเ้ป็นการกระทาํแห่งความโอบออ้มอารี (เปรียบเทียบ ลนต . 
19:13) ประเด็นคือ  จงจ่ายหน้ีของคุ ณทนัที108 เราสามารถประยกุตใ์ชข้อ้ท่ี 30 โดยการถือวา่มนัเป็นคาํเตือน  
ต่อการลากใครคนหน่ึงไปยงัศาลดว้ยขอ้กล่าวหาท่ีไม่น่าเช่ือถือ 
 

“‘วนัพรุ่งน้ี’ ไม่วา่ในภาษาฮีบรู  อารเมค หรือสแปนิช (มานานา) สามารถเป็นวธีิการของ การเล่ือน  
ออกไปท่ีไม่ส้ินสุด” 109 

  

 นอกเหนือไปจากขอ้ท่ี 27 และ 28 แลว้ขอ้ท่ี 29 และ 30 เป็นตวัอยา่งประกอบอ่ืนๆ ของส่ิงท่ี
หมายถึง  ท่ีจะรักเพื่อนบา้นของบุคคลหน่ึง   เราสามารถประยกุตใ์ชข้อ้ท่ี 30 ไดโ้ดยการถือวา่มนัเป็นการ
เตือนต่อการ ลากใครคนหน่ึงไปยงัศาลเก่ียวกบัขอ้กล่าวหาท่ีหาแก่นสารมิได้110 

 

“เม่ือเพื่อนบา้นกลายมาเป็นการคุกคามต่อซ่ึงกนัและกนั เราสามารถกล่าวดว้ยความแม่นยาํ  และ
ความเสียใจวา่ ‘จบกนัแลว้ความเป็นเพื่อนบา้น’‛ 111 

 

“พระธรรมสุภาษิตเป็นคู่มือท่ีดีท่ีสุดท่ีคุณจะพบในเร่ืองทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์เพราะพระธรรม  น้ี
ไดถู้กใหม้าโดยพระเจา้ผูไ้ ดส้ร้างเรา  คือพระเจา้ผูส้ามารถสอนเราถึงส่ิงท่ีเราจาํเป็นท่ีจะรู้เก่ียวกบั  
ความสัมพนัธ์ของมนุษย ์ไม่วา่จะเป็นการสมรส  ครอบครัว  เพื่อนบา้น  งาน หรือแวดวงท่ีกวา้งข้ึน  
ของเพื่อนๆ และผูคุ้น้เคยของเรา    ถา้เราเรียนรู้และปฏิบติัปัญญาของพระเจา้ท่ีไดน้าํเสนอใน
สุภาษิต  เราจะพบวา่ตวัเราเองพฒันาข้ึนในเร่ืองทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์และช่ืนชมกบัชีวติมาก
ข้ึน” 112 

 

 ขอ้ท่ี 31-35 เตือนถึงการทดลองท่ีจะใชค้วามรุนแรงเม่ือเรารับมือกบัเพื่อนบา้น   บุคคลหน่ึงตอ้ง  
ตดัสินใจวา่เขาหรือเธอตอ้งการท่ีจะเป็นท่ีเกลียดชงัต่อพระเจา้หรือท่ีจะเ ป็นสหายท่ีใกลชิ้ดของพระองค ์ (ขอ้ 
32)   นัน่คือประเด็นในการเลือกแนวทางต่างๆ ของคนชัว่ร้ายหรือแนวทางต่างๆ ของคนซ่ือตรง    



  

“คาํสาป [ขอ้ 33] ไม่ใช่แค่การเพิกถอนส่ิงดีต่างๆภายนอกท่ีใหค้วามสุขแก่ชีวติ และการอวยพร  
ไม่ใช่  แค่ความเตม็เป่ียมของทรัพยส์มบติัต่างๆภายน อก  ประเด็นหลกัของคาํสาปก็อยูท่ี่ความไม่
สงบท่ี ต่อเน่ืองของจิตสาํนึก และประเด็นหลกัของการอวยพรก็อยูท่ี่จิตสาํนึกท่ีเป็นสุขท่ีวา่  พระเจา้
ทรงอยู ่กบัเราในการพาํนกัของจิตใจและสันติสุขซ่ึงแน่ใจถึงพระคุณและความดีของพระเจา้” 113 

 

 ยากอบ 4:6 และ 1 เปโตร 5:5 ก็อา้งฉบับเซปทวัจินตข์องขอ้ท่ี 34    บางทีขอ้ท่ี 35 หมายถึงวา่คนโง่  
แสดงถึงความอปัยศเพราะวา่นัน่คือส่ิงท่ีพวกเขาไดรั้บสาํหรับการเลือกต่างๆ ของพวกเขา ซ่ึงตรงกนัขา้มกบั  
คนฉลาด ผูซ่ึ้งไดรั้บเกียรติยศ 

 

“. . . กลุ่มของคาํเหมือน [ในขอ้ท่ี 33-35 และท่ีอ่ืนๆในพระธรรมสุภาษิต] เสริมและขยาย ซ่ึงกนัและ
กนั อาํนาจของพวกมนัก็อยูใ่นการสร้างความเขม้ขน้ ซ่ึงไดรั้บผลกระทบโดยการกล่าวซํ้ า  ของพวก
มนั แทนท่ีจะอยูใ่นความหมายของคาํศพัทแ์ต่ละคาํ” 114 

 

 6.  การสอนให้รักปัญญา 4:1-9 
 
“บทน้ีประกอบดว้ยการอภิปรายสามคร้ังในเร่ืองคุณค่าของปัญญา ซ่ึงแต่ละคร้ังก็รวมถึงบรรทดัฐาน
ของคาํแนะนาํ  การกระตุน้  คาํสั่ง และแรงจูงใจ” 115 

 

“โซ่ของธรรมเนียมนั้นท่ีเช่ือมโยงปัญญาของชนรุ่นต่างๆก็เป็นหวัขอ้พื้นฐานของคาํกล่าวเก่ียวกบั 

ปัญญาคร้ังท่ีส่ีน้ี [นัน่คือ บทท่ี 4]. . . . บทน้ีแสดงใหเ้ราเห็นถึงพอ่แม่ฉลาดในการงาน” 116 

 

 ส่วนแรกของขอ้ความในบทน้ี แสดงถึงวธีิท่ีพอ่แม่สามารถส่งต่อความรัก ท่ีมีต่อปัญญาไปได ้ โดย
ทาง อิทธิพลส่วนตวัเป็นหลกั คาํแนะนาํของซาโลมอนท่ีน่ีก็เป็นเชิงบวกอยา่งมาก แทนท่ีจะกล่าววา่ “อยา่ทาํ
ส่ิงน้ี ส่ิงนั้น!‛ ซ่ึงเขาไดก้ล่าวในท่ีอ่ืนๆ (เปรียบเทียบ 3:27-31) เขาก็ตอ้งการให้ พวกบุตรชายของเขาท่ีจะ  
ตระหนกัวา่โดยการเอาใจใส่คาํปรึกษาของเขานั้น พวกเขาก็สามารถพบชีวติท่ีดีท่ีสุดได ้  บิดาคนน้ีไดส้ร้าง  
โครงสร้างช่วงเวลาท่ีเป็นกิจจะลกัษณะของการสั่งสอนสาํหรับพวกบุตรชายของเขา เขาไม่ใช่เป็นตวัอยา่ง  ท่ี
แยส่าํหรับบิดาคนอ่ืนๆ ท่ีจะทาํตาม 

 

 คาํฮีบรูท่ีแปลวา่ “คาํสอน” (ขอ้ 2) สามารถหมายถึง “บญัญติั” อีกดว้ย (เปรียบเทียบ 3:1)    ตามปกติ 



แลว้ ผูท่ี้ถือรักษาบญัญติัต่างๆ ของพระเจา้ก็มีชีวติอยู ่ (ขอ้ 4) แต่ก็มีขอ้ยกเวน้ 117  อยา่งไรก็ตาม น่ีเป็น  
แรงจูงใจท่ีดี นกัเขียนคนหน่ึงก็ถอดความขอ้ท่ี 7 ดงัต่อไปน้ี: “ส่ิงท่ีสาํคญัไม่ใช่สมองหรือโอกาส แต่เป็นการ  
ตดัสินใจ   คุณตอ้งการมนัไหม?  จงมาและรับเอามนั”118   ส่วนท่ีสองของขอ้น้ีบางทีหมายถึง “จงเตม็ใจท่ีจะ  
แยกจากส่ิงใดก็ตามท่ีคุณตอ้งแยกจากเพื่อจะไดรั้บความเขา้ใจ ”  ขั้นแรกในการท่ีจะฉลาด (“การเร่ิมตน้ของ  
ปัญญา”) คือการตดัสินใจท่ีจะแสวงหาปัญญา 

 

 7.  สองเส้นทาง 4:10-19 
 

 ในขอ้ท่ี 10-19 นั้น อีกคร้ังหน่ึง ท่ีสองเส้นทางก็อยูต่่อหนา้คนหนุ่ม นัน่คือ ทางของปัญญา (ขอ้ 10-
13) และทางขอ งความโง่เขลา (ทางของคนชัว่ร้าย ขอ้ท่ี 14-17)119 การตกัเตือนพื้นฐานในส่วนน้ีคือ  จง
หลีกเล่ียงความรุนแรงท่ีเป็นอนัตรายต่อคนอ่ืน! 

 

 “ปีแห่งชีวติของเจา้จะมากหลาย ” (ขอ้ 10) หมายความ มากกวา่การมีชีวติท่ียนืยาว มนัยงัหมายถึง  
การช่ืนชมชีวติอีกดว้ย ”120  ทางท่ี “เท่ียงธรรม ” (ขอ้ 11) เป็นทาง ท่ีตรงไปตรงมาแห่งการประพฤติทาง
ศีลธรรม และทางปฏิบติั   ทางของพระเจา้เป็นทางท่ี ดีท่ีสุดท่ีจะใช ้ (เปรียบเทียบ มธ . 7:13-14)   มนันาํเสนอ
หลุม  ทางเบ่ียง และอนัตรายนอ้ยท่ีสุด    บรรดาคาํสั่งของพระเจา้ก็คลา้ยกบัเส้นต่างๆ บนถนนทางหลวง
สมยัใหม่   เส้นเหล่านั้นช่วยใหผู้เ้ดินทางท่ีจะอยูบ่นส่วนท่ีเหมาะสมของถนนเพื่ อวา่พวกเขาจะไม่มีอุบติัเหตุ 
แต่จะไปถึง ปลายทางท่ีถูกตอ้งอยา่งปลอดภยั 

 

“การเปรียบเทียบแบบถนนก็ไม่ไดบ้รรยายใหเ้ห็นภาพชีวติจากการเกิดไปถึงการตาย แต่บรรยายให้  
เห็นภาพถนนสู่ชีวตินิรันดร์กบัถนนสู่ความตายนิรันดร์‛121 

 

 นกัเขียนคนหน่ึงไดก้ล่าวขอ้ท่ี 14-15 ใหม่ดงัต่อไปน้ี 

 

“อยา่ดาํเนินกา้วแรก เพราะว่ าคุณอาจจะไม่ไดเ้ป็นผูค้วบคุมจุดหมายปลายทางของคุณหลงัจาก
นั้น‛122 

 

‚ผูน้าํทางแทอ้าจไม่รู้จกักอ้นหินทุกกอ้นหรือแนวปะการังทุกผนื แต่ปัญญาของเขาก็ประกอบดว้ย  
การใชช่้องทางท่ีปลอดภยั ดงันั้นคริสเตียนไม่จาํเป็นตอ้งทาํใหต้วัเขาเองตระหนกัถึงความชัว่
ทั้งหมดของทุกวนัน้ี   เขาเพียงแค่จะตอ้งใชเ้ส้นทางท่ีปลอดภยัเท่านั้น. . .” 123 

 

Administrator
Cross-Out



 บุคคลหน่ึงสามารถร้อนรนเพื่อความชัว่มากเท่ากบัความดีได ้อยา่งไรก็ตาม น่ีเป็นศีลธรรมแบบกลบั  
หวักลบัหาง  (ขอ้ 16; เปรียบเทียบ  รม. 14:21) นกัเขียนอีกคนหน่ึงไดแ้สดงความคิดเห็นต่อขอ้ 16-17 ดว้ย 
ถอ้ยคาํเหล่าน้ี 

 

“มนัน่ารังเกียจเพียงไรท่ีจะพบสันติภาพ ณ ราคาของความเดือดร้อนของอีกบุคคลหน่ึงเท่านั้น!‛ 124 

 

 ส่วนน้ีปิดดว้ยการเปรียบเทียบเชิงสรุปอีกอนัหน่ึง (ขอ้ 18-19; เปรียบเทียบ 1:32-33; 2:21-22; 3:35)   
‚วนัเตม็” (ขอ้ 18) คือ เท่ียงวนั เม่ือวนันั้นอยู ่ณ ความชดัเจนท่ีสุดและความสวา่งท่ีสุดของมนั125 

 

“ดว้ยความดีของพระเจา้ท่ีปร ารถนาเพื่อสวสัดิภาพสูงสุดของเรา ปัญญาของพระเจา้ท่ีจะวางแผน  
และอาํนาจของพระเจา้ท่ีจะบรรลุผลนั้นเราขาดอะไรไหม ? แน่นอนวา่เราเป็นส่ิงท่ีโปรดปรานท่ีสุด  
แห่งสรรพส่ิงทั้งหมด‛ 126 

 

 องคป์ระกอบท่ีคดัค้ านหลกัซ่ึงถูกตั้งไวใ้นความตรงกนัขา้มในขอ้ท่ี 10-19 ก็สลบักนัระหวา่งความ  
ปลอดภยัและอนัตราย และระหวา่งความแน่นอนและความไม่แน่นอน 

 

8.  ความสาํคญัของความพากเพียร 4:20-27 

 

 ส่วนสุดทา้ยของบทน้ีเนน้ถึงความสาํคญัของความพากเพียรในก ารปฏิบติัท่ีดีท่ีนาํไปสู่ชีวติ 
ตามปกติ แลว้ความสาํเร็จมาสู่ผูท่ี้จดจ่อและดีพร้อมในพื้นฐานต่างๆ ในงานของพวกเขา การทดลองของเราก็
คือ ท่ีจะ ละส่ิงเหล่าน้ีเม่ือเราเช่ียวชาญอยา่งเพียงพอและเคล่ือนไปสู่ส่ิงต่างๆ ท่ีเราพบวา่น่าสนใ จและต่ืนเตน้
กวา่ ขอ้เหล่าน้ีใหก้ารตรวจสอบแก่ผูอ่้านเก่ียวกบัสภาพของเขาหรือของเธอ 

 

 ผูส้นบัสนุน “ข่าวประเสริฐแบบมัง่คัง่ ” ผูซ่ึ้งสอนวา่ มนัไม่เคยเป็นนํ้าพระทยัของพระเจา้สาํหรับ  ผู้
เช่ือท่ีจะประสบกบัความเจบ็ป่วยหรือความขาดแคลน นั้น ก็อาศยัขอ้ท่ี 20-22 เป็นการสนบัสนุนสาํหรับ  
จุดยนืของพวกเขา (พร้อมกบั อพย . 15:26; 23:25; สดด. 103:3; อสย. 33:24; ยรม. 30:17; มธ. 4:23; 10:1; 
มก. 16:16-18; ลก. 6:17-19; กจ. 5:16 และ 10:38)   พระธรรมโยบและการงานในโลกน้ีในอดีตของพระเยซู  
ก็เป็นสองบทเรียนพร้อมกบัหลายบทเรียนในพระคมัภีร์ท่ีพิสูจน์วา่มุมมองน้ีไม่ถูกตอ้ง 127 

 

“โดยการใชหู้ ตาและใจนั้น  ครูคนน้ีก็กาํลงักระตุน้ใหบุ้คคลหน่ึงท่ีจะรับเอาธรรมเนียม” 128 



 

‚รายช่ือของคาํนามต่างๆในขอ้ท่ี 20-27 เป็นบทเรียนในเร่ืองการวเิคราะห์อยา่งละเอียดของการเป็น  
 สาวก” 129 

 

‚ใจท่ีถูกควบคุมโดยพระคมัภีร์นัน่เองท่ีทาํใหแ้น่ใจถึงการดาํเนินในความจริง” 130 

 

 ตามปกติแลว้ “ใจ” หมายถึง “ความคิด” (3:3; 6:32ก; 7:7ข; และอ่ืนๆ) แต่มนัก็มีความหมายท่ี  กวา้ง
ข้ึนซ่ึงรวมถึงอารมณ์ (15:15, 30) ความตั้งใจ (11:20; 14:14) และแมก้ระทัง่ตวัตนภายในทั้งส้ิน (3:5) 131  ท่ีน่ี
กล่าวถึงความรักใคร่    ขอ้ท่ี 23 ในการเช่ือมโยงกบัขอ้ท่ี 20-22 นั้นก็ช่วยใหเ้ราเห็นว่ าชีวติท่ีกล่าวถึงท่ีน่ี  
ไม่ใช่รางวลับางอยา่งท่ี บุคคลหน่ึงไดรั้บทุกส่ิงแบบทนัที ตรงกนัขา้ม มนัเป็นความกระปร้ีกระเปร่า ฝ่ายวญิ- 
ญาณท่ีกาํลงัเติบโตซ่ึงใหอ้าํนาจแก่บุคคลท่ีฉลาดและช่วยใหเ้ขาหรือเธอท่ีจะยืน่มือออกไป ช่วยเหลือคนอ่ืนๆ 
อยา่งมีประสิทธิภาพ (เปรียบเทียบ มก . 7:15-23; ลก. 6:45; ยน. 4:14 และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ 7:38) ถอ้ยคาํ 
ของบุคคลหน่ึง (ขอ้ 24) ก็สะทอ้นถึงความรักใคร่ของใจของเขาหรือของเธอ   เราตอ้งมีใจเดียวในการ
ติดตาม ปัญญาของเรา (ขอ้ 25; เปรียบเทียบ สดด . 101:3; 119:37) เราตอ้งใหค้วามสนใจแก่การวางแผนเชิง
ปฏิบติั อีกดว้ย เพื่อวา่เราจะลงเอยดว้ยยา่งกา้วต่างๆ ท่ีเราตอ้งกา้วเพื่อจะไปถึงจุดหมายปลายทางท่ีไดต้ั้งใจไว้
ของเรา (ขอ้ 26-27; เปรียบเทียบ ฮบ. 12:13) 

 

‚เราตอ้งขจดัทุกส่ิงท่ีสามารถกลายมาเป็นส่ิงกีดขวางทางศีลธรรม  หรืออุปสรรคท่ีอนัตรายในเส้น  
ทางชีวติของเรา เพื่อวา่เราจะทาํการกา้วท่ีถูกตอ้งกบัเทา้ของเรา. . .” 132 

   
‚มนัน่าสังเกตท่ีวา่พระเจา้ไม่ไดถู้กอา้งอิงถึงในการวงิวอนท่ีร้อนรนน้ี ‘ท่ีจะแสดงใหเ้ห็นวา่บางส่ิง  
เป็นจริงผา่นทางการกระทาํ’ แต่นํ้าเสียงนั้นก็เร่งด่วนเหมือนกบัในคาํกล่าวของโมเสสหรือพวกผูเ้ผย  
พระวจนะ ไม่มีขอ้สงสัยท่ีวา่ภาพของพระเจา้หรือองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ซุ่มซ่อนอยูห่ลงับทเหล่าน้ี” 133 
  

9.  ค าเตือนต่อความไม่สัตย์ซ่ือในการสมรส บทที ่5 

 

 บทท่ี 5-7 กล่าวถึงผลลพัธ์ต่างๆ ของบาปทางเพศ คือ  ความผดิหวงัในท่ีสุด (บทท่ี 5)  การถูกทาํลาย  
ทีละนอ้ย (บทท่ี 6) และ ความตาย ในท่ีสุด (บทท่ี 7)134 แรกสุด บทท่ี 5 เปิดเผยถึงความน่าเกลียดภายใต้  
ผวิหนา้ของหญิงท่ีมีเสน่ห์ย ัว่ยวน  ท่ีดึงดูดใจ (ขอ้ 1-6) จากนั้นมนัทาํใหร้าคาของความไม่ สัตยซ่ื์อนั้นชดัเจน 
(ขอ้ 7-14)   สุดทา้ย มนัยกยอ่งปัญญาของความสัตยซ่ื์อในการสมรส (ขอ้ 15-23) 

 



อนัตรายของการล่อลวง 5:1-6 

 

 ริมฝีปากของเยาวชน (ขอ้ 2) ก็ตรงกนัขา้มกบัริมฝีปากของ หญิงท่ีมีเสน่ห์ย ัว่ยวน  (ขอ้ 3)   การรู้จกั 
ส่ิงท่ีถูกตอ้ง และความสามารถท่ีจะกล่าวส่ิงนั้นดว้ยริมฝีปากของใครคนหน่ึงก็เป็นการปกป้องจากอาํนาจขอ 
คาํพดูของหญิงท่ีมีเสน่ห์ย ัว่ยวน  (ขอ้ 1-6)   หญิงล่อลวงก็มา ดว้ยถอ้ยคาํท่ีไพเราะ (ประจบประแจง ) และล่ืน 
(น่ายนิดี ขอ้ 3) 135  อยา่งไรก็ตาม ถา้รับเขา้ไป  พวกมนัก็ทาํใหบุ้คคลท่ีถูกทดลองโดยพวกมนันั้นรู้สึกขมข่ืน 
(อบัอาย) และบาดเจบ็ (เจบ็ปวด ขอ้ 4)    แมก้ระทัง่ การเก้ียวพาราสีก็ก่อใหเ้กิดผลลพัธ์เช่นน้ีเป็นบางคร้ัง 

  

“มีคาํกล่าวโบราณท่ีวา่ ‘นํ้าผึ้งก็หวาน แต่ผึ้งก็ต่อย’ และผูห้ญิงคนน้ีก็มีเหล็กไนในหางของเธอ” 136 

 

 โดยปกติแลว้ หญิงล่อลวงจะนาํบุคคลหน่ึงลงไปสู่เส้นทางท่ีนาํเขาหรือเธอไปสู่ความตายและหลุม  
ฝังศพ (ขอ้ 5) แมว้า่บุคคลนั้นสามารถประสบกบัความตายแบบเป็นอยูใ่นฐานะผลลพัธ์ของก ารติดตาม  เธอ
เช่นกนั  เธอไม่มีความเป็นห่วงเก่ียวกบัการดาํเนินชีวติท่ีมีค่าอยา่งแทจ้ริง แต่เป็นห่วงแค่การไดรั้บความ  
ต่ืนเตน้ทางร่างกายและอารมณ์แบบทนัทนัใดบางอยา่งเท่านั้น (ขอ้ 6) 

 

“พระเจา้ไดส้ร้างเพศมาไม่ใช่เพื่อการสืบพนัธ์ุเท่านั้น แต่เพื่อความสุขอีกดว้ย และพ ระองคไ์ม่ไดต้ั้ง 
‘กาํแพงแห่งการสมรส ’ รอบๆ เพศเพื่อจะปลน้ความเพลิดเพลินไปจากเรา แต่เพื่อจะเพิ่มพนูความ  
เพลิดเพลินและปกป้องมนั” 137 

 

ราคาของความไม่สัตย์ซ่ือ 5:7-14 

 

 ราคาของความไม่ สัตย์ซ่ือนั้นสูงมากจนมนัมากเกินไป เพราะฉะนั้นบุคคลหน่ึงจะตอ้งฉลาดท่ีจะ  
หลีกเล่ียงการทดลองตวัเขาเองหรือตวัเธอเองโดยการ ท่ีจะยกยอ่ง “สินคา้” ต่อไป ความไม่สัตยซ่ื์อทางการ
สม-รสส่วนใหญ่เกิดข้ึนเพราะวา่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งก็ใชเ้วลาดว้ยกนัต่อไป   ท่ีน่ีซาโลมอนไดแ้นะนาํให้
หลีกเล่ียง การคบคา้ของหญิงล่อลวง (เปรียบเทียบ ปฐก. 39:10; 2 ทธ. 2:22; มธ. 5:28-29) 

 

 ‚หลีกเล่ียงแมก้ารทดลองเล็กๆ นอ้ยๆ ‛138 

 

 ราคาของความไม่ สัตย์ซ่ือไม่ใช่แค่โรคภยัไขเ้จบ็ทางร่างกาย (ขอ้ 11ข) แมว้า่นัน่อาจเป็นส่วนหน่ึง
ของ มนัในหลายกรณี แต่เป็นความเสียหายส่วนตวัอยา่งส้ินเชิง    ความไม่ สัตย์ซ่ือก็ทาํใหพ้ลงัทั้งส้ินของ



บุคคล หน่ึงหมดเปลืองไป (ขอ้ 9ก)   คนอ่ืนๆ จะเอาเปรียบเขา (ขอ้ 9ข-10)  เขาจะเกลียดตวัเขาเอง (ขอ้ 11-
13) และเป็นไปไดท่ี้เขาจะประสบกบัความหายนะในชุมชนของเขา (ขอ้ 14)   ขอ้ 9ข จะเขา้กบัสถานการณ์ท่ี
เก่ียว ขอ้งกบัการการขู่วา่จะเปิดโปงความลบั  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเสริมเขา้มาท่ีไม่ใช่ ไม่ธรรมดาต่อความไม่ สัตยซ่ื์อ
ทางการ สมรส 

 

“แมว้า่การไร้ศีลธรรมทางเพศอาจไม่ไดน้าํไปสู่การเป็นทาส มนัก็ยงัคงนาํไปสู่ค่าเล้ียงดูท่ีศาลสั่ง  ให้
จ่ายใหก้บัคู่ครองหลงัการหยา่ การช่วยเหลือเด็ก บา้นแตกสาแหรกขาด ความเจบ็ปวด ความริษยา  
ผูค้นท่ีโดดเด่ียวและโรคเก่ียวกบัโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์” 139 

 

“การใชท้ั้ง ‘เน้ือ’ และ ‘กาย’ [ขอ้ 11] เนน้ถึงขอ้เทจ็จริงท่ีวา่ ร่างกายทั้งส้ินนั้นหมดเร่ียวแรง” 140 

 

‚...เน้ือหนงัของเขาถูกผลาญไป เพราะวา่การหลงในเร่ืองทางโลกและส่ิงท่ีรบกวนไดท้าํงานร่วมกนั  
เพื่อท่ีจะลอบทาํลายสุขภาพของเขา” 141 

 

ความส าคัญของความสัตย์ซ่ือ 5:15-23 

 

 ขอ้ท่ี 15-23 ช้ีใหเ้ห็นถึงทางท่ีดีกวา่ นัน่คือความสัตย์ซ่ือต่อหุน้ส่วนสมรสของบุคคลนั้น ความสัตย-์  
ซ่ือท่ีเคร่งครัดไม่จาํเป็น ตอ้งส่งผลใหเ้กิดความไม่เป็นสุขหรือความลม้เหลวท่ีจะประสบกบัส่ิงท่ีดีท่ีสุดใน
ชีวติ อยา่ง ท่ีโลกชอบพย ายามท่ีจะทาํใหเ้ราคิด ตรงกนัขา้ม มนัป้องกนัเรา ไวจ้ากใจท่ีแตกสลายและความ
หายนะ ท่ีมาพร้อมกบัความสาํส่อน   ภาพของถงัเก็บนํ้าและบ่อนํ้า (ขอ้ 15) อา้งอิงถึงภรรยาของบุคคลหน่ึง 
(เปรียบเทียบ พซม. 4:15) ผูซ่ึ้งตอบสนองต่อความปรารถนา 

 

‚ความตรงขา้มระหวา่งนํ้าผึ้งของหญิงแพศยาท่ีขมข่ืน (ขอ้ 3-4) และนํ้าของภรรยาท่ีหวานอยู ่ (“ไหล
อยู”่) คือประเด็นของบทน้ีทั้งหมด” 142 

 

‚บุคคลหน่ึงด่ืมนํ้าเพื่อจะดบั ความกระหายของเขา แต่ท่ีน่ีการด่ืมเป็นภาพของความพึงพอใจแห่ง
ความรักท่ีเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ฉนัทส์ามีภรรยา. . .[เปรียบเทียบ 1 คร. 7:9]‛ 143 

 

 ตวับทภาษาฮีบรูนิยมใชข้อ้ท่ี 16 เป็นขอ้ความเชิงบวก (“ใหธ้ารนํ้าไหลไป. . .”) แทนท่ีจะเป็นคาํถาม 
อยา่งเช่นในฉบบัแปล NASB จากนั้นความหมายของขอ้ท่ี 17-18 ก็เป็น “อิทธิพลของผูช้ายท่ีสัตยซ่ื์อ (‘นํ้าพุ’ 



ของเขา) ก็กลายมาเป็นพระพรต่อคนอ่ืนๆ ”144   อีกมุมมองหน่ึงก็คือ วา่ นํ้าพุและธารนํ้าในท่ีน่ีเป็นของผูช้าย  
ท่ีถูกเตือนผูซ่ึ้งอาจแบ่งปันส่ิงเหล่าน้ีกบัผูห้ญิงแห่งทอ้งถนน 145 

 

“. . . ภรรยาถูกมองวา่เป็นผูใ้หค้วามพอใจไม่ใช่ผูใ้หก้าํเนิดบุตร‛146 

 

 คนอ่ืนๆถือวา่ “นํ้าพุของท่าน” เป็นภาพของภรรยาของบุคคลหน่ึงและลูกๆของเธอ 147 ‚กวางตัวเมีย” 
และ “เลียงผาตวัเมีย ” (ขอ้ 19) เป็นการเปรียบเทียบของภาษาอาหรับฮีบรูโดยทัว่ไปสาํหรับผูห้ญิงในเร่ือง  
ของแขนขาท่ีสวยงามและตาท่ีดาํของพวกเขา148   ภาษาดา้นกามารมณ์ของขอ้ท่ี 19-20 อาจจะน่าประหลาดใจ 
แต่มนัแสดงใหเ้ห็นวา่พระเจา้รับรองความยนิดีทางเพศในชีวติสมรส และมนัเป็นวธีิป้องกนัความไม่สัตยซ่ื์อ 
(เปรียบเทียบ 1 คร. 7:5, 9)   ผูช้ายสามารถพบความร่าเริงของเขา (ขอ้ 19 นัน่คือ การกระตุน้ทางเพศ ยงั
แปลวา่ ความมวัเมาใน 20:1 และ อสย . 28:7 อีกดว้ย) ไม่วา่ในภรรยาของเขาหรือในผูห้ญิงคนอ่ืน    คาํฮีบรู
คาํเดียวกนัก็อ่านวา่ “หลงเจ่ิน” ในขอ้ท่ี 23ข ประเด็นก็คือการมีวนิยัในตนเองซ่ึงไดรั้บการเสริม  ฤทธ์ิเดชโดย
พระวญิญาณของพระเจา้ การหลงใหลกบั  “คนแปลกหนา้” ก็ทาํลายความรักสองอยา่งคือ ความรักสาํหรับคู่
สมรสของบุคคลหน่ึง และความรักท่ีมีต่อปัญญา149 

 

“เราไม่ไดเ้ขา้ใจถึงความหมายของวลี น้ี ‘พระเจ้าเป็นความรัก ’ (1 ยน. 4:8) อยา่งแทจ้ริง จนกวา่เรา  
เขา้ใจวา่โดยพื้ นฐานแลว้ชีวติเป็นความสัมพนัธ์ ความอุดมสมบูรณ์ของความสัมพนัธ์คือ  ความเตม็ 
เป่ียมของชีวติ   ความขดัสนของความสัมพนัธ์คือแร้นแคน้ของชีวติ” 150 

 

 “การขาดวนิยั” (ฉบบัแปล RSV ขอ้ 23ก) ก็ดีกวา่ “การขาดคาํแนะนาํ”   ตามปกติแลว้ ผูค้นไม่สัตย์
ซ่ือต่อคู่สมรสของพวกเขาไม่ใช่เพราะวา่พวกเขาไม่รู้ดีกวา่ แต่เพราะวา่พวกเขาไม่ไดเ้ลือกดีกวา่151 

 

“. . . ถา้ชายหนุ่มไม่ได้ ถูกทาํใหห้ลงเสน่ห์ [คาํฮีบรู ซากาห์ ] โดยภรรยาของเขา แต่ถูกทาํใหห้ลง
เสน่ห์ โดยคนแปลกหนา้ในการกระทาํท่ีเป็ นบาป  จากนั้นความบาปชัว่ของเขาเองจะทาํใหเ้ขาหลง
เสน่ห์ และเขาจะถูกนาํไปสู่ความหายนะ” 152 

 

‚คนหนุ่ม พร้อมกบัผูช้ายทั้งหมดของเราตลอดหลายศตวรรษก็ไดรั้บการกระตุน้ ไปสู่ไม่ใช่แค่การ  
อุทิศตนท่ีตั้งใจอยา่งหนกัแน่นหรือสู่ความหยิง่ของความเป็นบิดา” 153 

 

 “ไม่มี ‘ความสัมพนัธ์ทางเพศท่ีปราศจากพนัธะ’ มีก็แต่การหาประโยชน์ใส่ตวัท่ีปราศจากพนัธะ” 154 



 

 ‚ไม่มีความรักท่ีไดม้าเปล่า จะมีก็แต่การแสวงหาประโยชน์‛155 

  
 10.  การทดลองอืน่ๆ ทีอ่นัตราย 6:1-19 

 

 ซาโลมอนไดร้ะบุถึงความผดิพลาดท่ีอนัตรายมากข้ึนสองสามอยา่งเพื่อจะหลีกเล่ียง
นอกเหนือไปจากความไม่สัตยซ่ื์อทางการสมรส   ส่ิงเหล่าน้ีรวมถึงจาํนวนเงินท่ีรับผดิชอบสาํหรับหน้ีสิน
ของคนอ่ืนๆ (ขอ้ 1-5)  การข้ีเกียจ (ขอ้ 6-11)  การพดูโกหก (ขอ้ 12-15) และการปฏิบติัอยา่งอ่ืนเจด็อยา่งท่ีไม่
ตอ้งการการอธิบาย (ขอ้ 16-19) 

 

 คาํแนะนาํในส่วนน้ีตระเตรียมแบบอยา่งท่ีดีของส่ิงท่ีความสุขมุเป็นบุคคลท่ีสุขมุคือผูห้น่ึงท่ีสามารถ  
ทาํการตดัสินท่ีดีในเร่ืองราวต่างๆ ทางปฏิบติั    เขาหรือเธอก็ระมดัระวงัและสุขมุรอบคอบในความประพฤติ  
บรรจงและมีสติ บ่อยคร้ังแลว้ เราอธิบายถึงบุคคลท่ีสุขมุโดยการกล่าววา่เขาหรือเธอมีสามญัสาํนึก   บุ คคลท่ี 
สุขมุสามารถมองเห็นล่วงหนา้ถึงผลลพัธ์ต่างๆ ของการกระทาํท่ีเป็นไปไดแ้ละก็ปฏิบติัตามนั้น บุคคลในทาง 
ธรรม (ฉลาด) สามารถสุขมุได้  เพราะวา่การเปิดเผยของพระเจา้ช่วยใหเ้ราเห็นผลลพัธ์ต่างๆ ตามปกติของ
การ กระทาํต่างๆ ของเราก่อนท่ีเราทาํส่ิงเหล่านั้น    น่ีคือส่วนใหญ่ท่ีส่ิงท่ีพระธรรมสุภาษิตช่วยใหเ้ราทาํ 

 

 “ผูป้ระกนั” (ขอ้ 1) หมายถึง “เคร่ืองประกนั ” ในแง่ของการรับเอาพนัธะของอีกบุคคลหน่ึงวา่เป็น  
ของตนเอง ยกตวัอยา่งเช่น เม่ือบุคคลหน่ึงลงนามร่วมใบรับรองเพื่อจ่ายเงินกูข้องอีกบุคคลหน่ึง   เปาโลได้  
เสนอท่ีจะจ่ายหน้ีในอดีต ของ    โอเนสิมสั แต่ไม่ใช่หน้ีในอนาคตของเขา (ฟม. ขอ้ 18-19)    “เพื่อนบา้น” 
และ “คนอ่ืน” (ขอ้ 1) หมายถึงใครต่อใคร คนท่ีถูกกล่าวถึงในท่ีน่ีไม่ใช่แค่คน สองประเภทน้ี เท่านั้น น่ีเป็นคาํ 
เปรียบเทียบท่ีเรียกวา่  เมอริซซึม  ท่ีซ่ึงสองขั้วท่ีแตกต่างกนัแสดงถึงส่ิงทั้งห มด   ซาโลมอนไดแ้นะนาํอยา่ง  
หนกัแน่นถึงการหลีกเล่ียงพนัธะน้ี ถา้บุคคลหน่ึงพบวา่ตวัเขาเองอยูใ่นมนัแลว้ เขาควรท่ีจะทาํทุกส่ิงท่ีเขา  
สามารถทาํไดเ้พื่อจะทาํใหต้วัเขาเองออกจากมนัก่อนท่ีเขาคน้พบวา่เขาอยูใ่นปัญหาท่ีแยท่ี่สุด (ขอ้ 3)    
ผูเ้ขียน  ไม่ไดส้ั่งใหบุ้ตรชายของ เขาไม่เป็นผูเ้ป็นประกนัเพื่อเพื่อนบา้นของเขา  เขาไดบ้อกเขาถึงส่ิงท่ีเขา
จะตอ้งทาํ  ถา้เขาไดท้าํส่ิงน้ีแลว้  เพื่อวา่เขาสามารถหลีก เล่ียงผลลพัธ์ต่างๆ ท่ี ตามปกติแลว้จะตามการกระทาํ
เช่นนั้น     ผูอ่้านไม่ใช่วา่ไม่เช่ือฟังพระเจา้ถา้เขาหรือเธอกลายม าเป็นผูป้ระกนัสาํหรับคนแ ปลกหนา้ แต่
สุภาษิตน้ีเตือน ถึงผลลพัธ์ต่างๆ ท่ีเป็นไปไดแ้ละก็ใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัวธีิท่ีจะหลีกเล่ียงส่ิงเหล่านั้น 

 

ขอ้ท่ี 6-11 เตือนถึงความเกียจคร้าน (cf. 24:33-34).156   

 



‚การไม่เตรียมตวัล่วงหนา้ไม่ใช่ความเช่ือ  มนัคือการทึกทกัเอาท่ีเด่นชดัมากท่ีสุดท่ีจะกระทาํ ส่วน
ของ คนข้ีเกียจ และจากนั้นก็จะคาดหวงัการจดัเตรียมของพระเจา้ในเวลาแห่งความจาํเป็น ในท่ีน่ี
และใน ท่ีอ่ืนทั้งหมดนั้นการหวา่นก็ตามหลงัการเก็บเก่ียว [เปรียบเทียบ 13:6]‛ 157 

 

‚งานหนกัควรจะเป็นงานประจาํตามปกติของเราผูซ่ึ้งรับใชช่้างไม ้คือพระคริสต ์ ผูซ่ึ้งติดตามการนาํ 
ของคนเยบ็เตน็ท ์คือ อคัรทูตเปาโล และผูซ่ึ้งเรียกตวัเราเองวา่บุตรของพระบิดาผูซ่ึ้งกาํลงัทาํงานอยู ่
(ยน. 5:17)‛ 158 

 

 “คนจรจดั” (ขอ้ 11) คือ “โจรท่ีดกัปลน้ตามถนน” นัน่คือ พวกปลน้159 

 

 “ในสังคมนั้น ก็ไม่มีการควบคุมทางเทคโนโลยหีรือโปรแกรมทางสังคมของรัฐบาล ท่ีจะรับใชใ้น  
 ฐานะเป็นตาข่ายป้องกนัความยากจน” 160 

 

 บุคคลท่ีถูกกล่าวถึงในขอ้ท่ี 12-15 เป็นผูห้น่ึงท่ีเป็นเหตุใหค้นอ่ืนท่ีจะประสบกบัความไม่สะดวก
หรือ ความทุกขย์ากเน่ืองจากความสนุกสนานท่ีมนัใหแ้ก่เขาหรือเธอ   เร่ืองขบขนัธรรมดาก็แตกต่างจาก การ
เหยา้ แหย่ท่ีความเสียหายของใครคนหน่ึง ซ่ึงเป็นการเหยา้แหยท่ี่ทาํใหค้นอ่ืนเจบ็ปวด การปฏิบติัอนัหลงัน้ี  
คือส่ิงท่ี ซาโลมอนไดก้ระตุน้ใหบุ้ตรชายของเขาท่ีจะหลีกเล่ียง เขาไดเ้รียกคนพิเรนท่ีเกเรเช่นนั้นวา่ “ไร้ค่า” 
และ “ชัว่ร้าย” (ขอ้ 12)   “ไร้ค่า” หมายถึงตามตวัอกัษรวา่ “ของเบลีอัล” ซ่ึงเป็นคาํท่ีไดก้ลายมาเป็นช่ือ
สาํหรับ ซาตาน (2 คร. 6:15) 

 

 รายการในขอ้ท่ี 16-19 ก็กล่าวซํ้ าบางส่ิงท่ีซาโลมอนไดอ้า้งอิงไปก่อนหนา้นั้น   มนัอาจจะเป็น
สุภาษิต เดียวทั้งหมดท่ีเขาไดเ้พิ่มเขา้มาเพราะวา่มนักล่าวถึงแนวคิดของก ารทดลองอ่ืนๆ ท่ีควรหลีกเล่ียง วลี 
“มีหก. . . เออ มีเจด็” (ขอ้ 16) บ่งบอกวา่รายการน้ีไม่ไดล้ะเอียดถ่ีถว้นของส่ิงท่ีพระเจา้ทรงเกลียด แมว้า่มนั
ชดัเจน ก็ตาม161 การปฏิบติัเจด็อยา่งน้ีกล่าวถึงท่าที (ขอ้ 17ก) ความคิด (18ก) คาํพดู (17ข, 19ก) การกระทาํ 
(17ค, 18ข) และอิทธิพล (19ข)    สาํหรับส่ิงท่ีพระเจา้ทรงรักนั้น จงเปรียบเทียบ อิสยาห์ 66:2 

 

‚รูปแบบตวัเลข คือ ‘หก. . . เจด็” ก็มีหลายบทบาท คือ (1) มนัช่วยเหลือความทรงจาํโดยการนบั  
ส่ิงของในรายการ (2) มนัหนุนใจการท่องจาํหรือการกล่าวซํ้ าของส่ิงต่างๆโดยการทาํใหเ้ป็นเกมส์ 
ซ่ึงเกือบเป็นปริศนาของตวับท (3) มนัผลกัดนัส่ิงสุดทา้ยไปสู่การผอ่นคลายท่ีกลา้หาญ ท่ีน่ีเลขเจด็  
เป็นจุดสูงสุดและจุดศูนยก์ลางของรายการ. . .” 162 

  



11.  ความผดิของการล่วงประเวณ ี6:20-35 
 

 คาํเตือนส่วนเพิ่มน้ีมีต่อการปฏิบติัต่างๆ ท่ีทาํลายมากท่ีสุดของบุคคลหน่ึงนั้นก็ยอดเยีย่ม เราสามารถ  
ไดรั้บประโยชน์จากการอ่านมนัอยูบ่่อยๆ ได ้   ขอ้ท่ี 20-23 ระบุถึงการเร่ิมตน้ของส่วนใหม่และก็เนน้อีกคร้ัง  
หน่ึงถึงความสาํคญัของคาํสั่งสอนท่ีตามมา   ซาโลมอนไดถื้อวา่คาํแนะนาํท่ีเขากาํลงัใหน้ี้เป็นการแสดงออก  
ถึงบญัญติัของพระเจา้ (เปรียบเทียบ ขอ้ 23; สดด. 119:105)   จากการท่ีไดใ้หข้อ้คิดเ ห็นเก่ียวกบัขอ้ท่ี 20-23 
นั้น  พอล  ลาร์เซ่น ไดเ้ขียนดงัต่อไปน้ี 

 

“ละทิ้งความสัมพนัธ์ของคุณกบับิดามารดาของคุณแลว้ คุณจะไม่เขา้ไปสู่ความสัมพนัธ์ท่ีถูกตอ้งกบั
ตนเองเลย” 163 

 

 การกระทาํท่ี ผดิศีลธรรมก็เร่ิมตน้ดว้ยการมองท่ีมีตณัหา  (ขอ้ 25; เปรียบเทียบ 2 ซมอ. 11:2) การ 
เตือนนั้นก็มีต่อการโลภ (เปรียบเทียบ อพย. 20:17; มธ. 5:28) นัน่คือจุดท่ีจะถอนการทดลองทิ้งไปเม่ือมนั  ยงั
เล็กๆ อยู ่

 

“การเล่นกบัการทดลองก็เป็นหวัใจท่ียืน่ออกไปหาบาปเท่านั้น” 164 

 

‚อีกคร้ังหน่ึง เราไดรั้บการย ํ้าเตือนวา่ ใจนัน่เองท่ีจะตอ้งถูกรักษาหรือป้องกั นไวถ้า้เทา้จะถูกสงวน
ไว ้จากทางตอ้งหา้ม” 165 

 

‚ไม่มีส่ิงท่ีจะหล่อเล้ียงการล่วงประเวณีเหมือนกบัการจินตนาการ    การจินตนาการซ่ึงปรุงรสความ  
ยนิดีของผูร่้วมมือในจิตใจก็เป็นเช้ือเพลงท่ีซ่ึงการไร้ศีลธรรมถูกจุดข้ึน” 166 

 

“. . . หญิงโสเภณีธรรมดาท่ีแสวงหาการยงัชีพจะทาํ ใหผู้ช้ายสูญเสียเงินของเขา แต่จะไม่ทาํลายเขา  
แต่ผูห้ญิงท่ีไดแ้ต่งงานแลว้ซ่ึงเตม็ไปดว้ยกิเลสตณัหาจะนาํการลงโทษ แบบทาํลายทางสังคม  (และ 

บางทีทางกฎหมาย) มาสู่เขา”
 167

 

 

 ในขอ้ท่ี 27-29 เราก็มีชุดของการเปรียบเทียบทางกายภาพซ่ึงไดถู้กออกแบบมาเพื่อจะอธิบายถึง  เหตุ
กบัผลฝ่ายวญิญาณ    การล่วงประเวณีนาํมาซ่ึงการลงโทษท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้  อนัหน่ึงก็มีไฟ (ขอ้ 27) ใน 
ตอนแรก แต่อนัอ่ืนๆ จะคน้พบถา้มนัไหมต่้อไป “เส้ือผา้ของเขา ” (ขอ้ 27) ในพระคมัภีร์นั้น  บ่อยคร้ังแลว้  



อาจบ่งบอกถึงช่ือเสี ยงภายนอก นัน่คือ ส่ิงท่ีคนอ่ืนๆ เห็น  “แตะตอ้ งนาง” บางทีเป็น การใชถ้อ้ยคาํท่ีสุภาพ  
นุ่มนวลสาํหรับความสนิทสนมทางเพศ (เปรียบเทียบ ปฐก. 20:6; 1 คร. 7:1) 

 

“บางคนโตแ้ยง้วา่ ‘แต่เพศเป็นความตอ้งการตามปกติ ซ่ึงได้ ให้แก่เราโดยพระเจา้ ’ ‘เพราะฉะนั้นเรา
มี สิทธ์ิทุกอยา่งท่ีจะใชม้นั แ มก้ระทัง่วา่เรายงัไม่ไดแ้ต่งงาน มนัเหมือนกบัการกิน  ถา้คุณหิว  พระ
เจา้ก็  ใหอ้าหารแก่คุณท่ีจะกิน ถา้คุณโดดเด่ียวพระเจา้ก็ใหเ้พศแก่คุณท่ีจะช่ืนชม ’   บางคนใน
คริสตจกัร  เมืองโครินธ์ไดใ้ชข้อ้โต้ แยง้น้ีเพื่อจะปกป้องแนวทางต่างๆ ท่ีเป็นบาปของพวกเขา  
‘อาหารมีไว้ สาํหรับทอ้ง และทอ้งก็สาํหรับอาหาร ’ (1 คร. 6:13) แต่เปาโลไดท้าํใหม้นัชดัเจนวา่ 
ร่างกายของผูเ้ช่ือ  เป็นของพระเจา้  และการมีอยูข่องความตอ้งการนั้นก็ไม่ใช่ส่ิงเดียวกนักบัสิทธิ

พิเศษท่ีจะสนองต่อ ความตอ้งการนั้น (ขอ้ 12-20)‛
 168

 

 

 ขอ้ท่ี 30-35 ก็กล่าวถึงการเปรียบเทียบอีกอยา่งหน่ึง   การล่วงประเวณีเป็นการ ปฏิบติัท่ีผูค้นท่ีดีดูถูก  
เพราะวา่มนัไม่จาํเป็นเลย มนัเป็นผลิตผลของการขาดการควบคุมตนเอง มนัคือการขาดการควบคุมตนเองน้ี  
ท่ีดูเหมือนจะเป็นเหตุผลท่ีสามีท่ีไม่สัตยซ่ื์อไม่ควรเป็นผูป้กครองของคริสตจกัร (1 ทธ. 5:6) ตามการเปรียบ  
เทียบน้ี การล่วงประเวณีก็เป็นบาปท่ีใหญ่กวา่การขโมย  

 

‚บุคคลหน่ึงไม่ประณามชายคนหน่ึงผูซ่ึ้งเป็นขโมยผา่นทางความยากจน เขาก็เป็นท่ีสงสาร  ส่วนคน  
ล่วงประเวณีก็ไปสู่ความเสียหายภายใตส้ถานการณ์ทั้งส้ิ นของการดูถูกและการเหยยีดหยาม และ
การ ขโมยอาจถูกทาํใหเ้ป็นส่ิงดีและอุดมสมบูรณ์ได ้แต่การล่วงประเวณีและผล ลพัธ์ต่างๆของมนั
นั้น ก็แกไ้ขไม่ได‛้ 169 

 

 “ภาพของชายชูใ้นฐานะคนท่ีสังคมไม่ยอมรับ อาจจะดูเกินไปอยา่งมาก ถา้เป็นอยา่งนั้น การปรับ  
 เปล่ียนท่ีตอ้งทาํคือท่ีจะกล่าววา่ในสังคมท่ีดีใดๆ นั้น การกระทาํเช่นนั้นก็เป็นการทาํลายตนเองทาง  

 สังคม”
 170

 

 

 บางคร้ัง บทกวฮีีบรูก็ใชค้าํพดูท่ีขยายเกินความจริงเช่นกนั 

 

 12.  การล่อลวงของการล่วงประเวณี บทท่ี 7 
 

 บทน้ีทาํใหข้อ้โตแ้ยง้ท่ีซาโลมอนไดก้ล่าวในส่วนก่อนหนา้นั้นเป็นเร่ืองน่าท่ึง  (6:20-35)    เขาไดเ้ล่า  



เร่ืองท่ีอธิบายถึงประเด็นของเขา 

 

‚ความจาํเป็น สาํหรับวนิยัทางเพศ ความจาํเป็นท่ีจะกล่าว วา่ ‘ไม่’ ต่อขอ้เสนอของความสนิทสนม  
ทางกายนอกชีวติสมรสก็เป็นหวัขอ้เด่นในคาํกล่าวเก่ียวกบัปัญญาของสุภาษิตบทท่ี 1-9  ในบทท่ี 7 
หวัขอ้น้ีครอบคลุมคาํกล่าวทั้งส้ินและมุ่งไปท่ีการทดลองต่างๆท่ีประหลาดซ่ึงถูกนาํเสนอต่อบรรดา
ผูน้าํในธุรกิจการคา้และการปกครองซ่ึงคนหนุ่มแห่งพระธรรมสุภาษิตไดถู้กอบรมท่ีจะมาเป็น”171 

 

 อีกคร้ังหน่ึง บทนาํ (ขอ้ 1-5) ก็กระตุน้การนาํคาํแนะนาํน้ีมาใช ้ไม่ใช่แค่การรับมนัไวเ้ท่านั้น  แกว้ตา 
(ลูกตาดาํ) (ขอ้ 2) เป็นส่วนท่ีไวท่ีสุดของตา (เปรียบเทียบ ฉธบ . 32:10) ขอ้ท่ี 5 กล่าวซํ้ า 2:16 คาํต่อคาํ ยกเวน้ 
หน่ึงคาํในภาษาฮีบรู 

 

 ขอ้ 6-9 อธิบายถึงเหยือ่ของการทดลองวา่เป็นผูห้น่ึงท่ีไม่ไดน้าํคาํแนะนาํของซาโลมอนไปใช ้   ใน  
วฒันธรรมของอิสราเอลนั้น บุคคลท่ีมองดูส่ิงท่ีกาํลงัเกิดข้ึนบนถนนบ่อยคร้ังแล้ วก็ไดม้องจากหนา้ต่างชั้นท่ี  

สอง เน่ืองจากวา่ตามปกติแลว้ชั้นตํ่ากวา่นั้นก็ไม่มีหนา้ต่า งเพื่อเป็นการป้องกนัขโมยไวก่้อน
172

 คนหนุ่มก็ 
“ไร้ สามญัสาํนึก” (ขอ้ 7) คือโง่เขลาโดยไม่รู้ตวัหรือโดยเจตนา 

 

 ขอ้ 10-12 พรรณนาถึงหญิงล่าผวัท่ีเดินดอ้มๆมองๆ เพื่อความพึงพอใจทางตณัหาราคะ  ซ่ึงกาํลงัล่า 
ใครก็ตามท่ีโง่พอท่ีจะช่วยเหลือเธอ 

 

“ขั้นแรกของการเขา้สู่ความ เป็นผูใ้หญ่ก็คือการ พฒันาแนวคิดรวบยอดของความพึงพอใจท่ี เล่ือน

ออก ไป”
 173 

 

“วบิติัแก่ชีวติสมรสท่ีคู่สมรสไม่สามารถคน้พบคุณค่าในครอบครัวของพวกเขาและตอ้งแสวงหา

การกระตุน้ภายนอกอยา่งต่อเน่ือง”
 174

 

 

 ขอ้ 13-21 แสดงถึงกลยทุธ์ของเธอ : การจู่โจมทางตณัหาราคะ (ขอ้ 13) การใหเ้หตุผลแกต้วัแห่ง  
ความตั้งใจของเธอ (ขอ้ 14) การประจบประแจง (ขอ้ 15) การทาํให้ความยนิดีเป็นท่ีมองเห็นได ้ (ขอ้ 16-17) 
ขอ้เสนอ (ขอ้ 18) การรับรองถึงความปลอดภยั (ขอ้ 19-20)   บางทีเราควรนิยมการอ่านแบบท่ีเขียนไวข้า้งๆ 
ของขอ้ 14: ‚เคร่ืองบู ชาแห่งสันติภาพก็อยู่ กบัดิฉนั ” แนวคิดก็คือวา่ เธอไดท้าํศานติบูชาและก็มีอาหาร  
บางอยา่งท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการถวายของเธอ ณ บา้นของเธอท่ีท่ีเธอจาํเป็นตอ้งกินมนั 



 

“อยา่งท่ีเราจะกล่าววา่ ตูเ้ยน็ของเธอนั้นก็เตม็”
 175

 

 

 เคร่ืองศานติบูชาบางอยา่งก็ไดต้ามหลงัการจบของคาํปฏิญาณ (เคร่ืองบูชาแบบแกบ้น) น่ีดูเหมือนจะ  
เป็นกรณีท่ีน่ี ดูเหมือนวา่ผูห้ญิงคนน้ีไดป้ล่อยตวัเธอเองหลงัจาก ช่วงเวลาของการเสียสละตนเองอยา่งท่ีบาง  
คนท่ีอดอาหารระหวา่งฤดูถือบวชทาํ ณ ตอนปลายของฤดูกาลนั้น   มนัค่อนขา้งชดัเจนท่ีวา่ผูห้ญิงคนน้ีรู้  
อยา่งแทจ้ริงถึงส่ิงท่ีเธอตอ้งการ 

 

 ขอ้ 22-23 พรรณนาถึง “การฆ่า”    เป็นท่ีชดัเจนวา่ คนหนุ่มนั้นไดล้งัเลใจ แต่จากนั้น “ในทนัใดนั้น” 
(ขอ้ 22) ก็ไดย้อมตาม    ความบาปนาํไปสู่ความตาย (เปรียบเทียบ รม. 6:23; ยก. 1:15) ในบรรทดัเดียวกนันั้น 
ซาโลมอนก็ไดพ้ิจารณาถึงผลลพัธ์บั้นปลายของการกระทาํของคนหนุ่มนั้น ไม่ใช่ผลลพัธ์แบบทนัที 

 

“สัตวท่ี์โง่ก็ไม่เห็นการเช่ือมโยงระหวา่งกบัดกัและความตาย และในเชิงศีลธรรมนั้น ผูค้นท่ีโง่ก็ไม่  

เห็นการเช่ือมโยงระหวา่งความบาปและความตายของเขา (เปรียบเทียบ 1:17-18; ฮชย. 7:11)‛
 176

 

 
‚เร่ืองราวเช่นน้ีจะรับใชน้กักวท่ีีหยาบคายลามกแห่งสมยัข องเราท่ีจะสร้างละคร และสาํหรับพวก
เขา นั้นหญิงโสเภณีก็จะเป็นวรีสตรี ไม่มีอะไรท่ีจะเป็นท่ีบนัเทิงอยา่งมากต่อผูช้มเหมือนกบัศิลปะ
ของเธอในการล่อลวงสุภาพบุรุษหนุ่ม การพิชิตของเธอจะถูกเฉลิมฉลองในฐานะชยัชนะแห่ง
ปัญญา และความรัก และละครตลกน้ีจะจบลงอยา่งน่าพอใจอยา่งมา ก และชายหนุ่มทุกคนท่ีไดเ้ห็น
มนัเป็น  เช่นนั้นก็จะปรารถนาอยา่งมากท่ีจะถูกเลือก ดงันั้น คนโง่ท าการเยาะเย้ยต่อบาป  "177   

  
ในบทส่งทา้ยสาํหรับเร่ืองราวน้ี (ขอ้ 24-27)  ซาโลมอนไดแ้นะนาํถึงการป้องกนัสามอยา่งต่อการทด  

ลองน้ี แรกสุด จงปกป้องใจของคุณ (ขอ้ 25ก) เราอยู่ในอนัตรายเม่ือเราเร่ิมตน้ท่ีจะตอ้งการและโหยหาความ  
สัมพนัธ์เชิงชูส้าว การนึกฝันถึงความสัมพนัธ์เชิงชูส้าวเช่นนั้นก็เป็นเคร่ืองบ่งบอกอยา่งหน่ึงวา่ เราอยูใ่นเขต  
อนัตรายน้ี ประการท่ีสอง จงปกป้องร่างกายของคุณ (ขอ้ 25ข)   อยา่ไปใกลห้รืออยูใ่กลใ้ครคนหน่ึงท่ี
ตอ้งการ ความสัมพนัธ์เชิงชูส้าว  ประการท่ีสาม จงปกป้องอนาคตของคุณ (ขอ้ 26-27)    จงคิดอยา่งจริงจงั
เก่ียวกบั ผลลพัธ์ต่างๆ ของการมีความสัมพนัธ์เชิงชูส้าวก่อนท่ีคุณจะเก่ียวขอ้งดว้ย 
 

“ชีวติของผูช้ายคนหน่ึงไม่ใช่ถูกทาํลายทนัที  มนัถูกนาํไปจากเขาทีละนอ้ยขณะท่ีเขาเขา้ไปสู่

เส้นทาง แห่งชีวติท่ีจะทิ้งเขาไวใ้นฐานะเหยือ่อีกคนหน่ึงของค่าจา้งของความบาป”
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   13.  หน้าทีข่องปัญญา บทที ่8 

 

 บทท่ี 8 เป็นการแกต่้าง (การปกป้อง) ของปัญญา   นกัปราชญไ์ดก้ลบัไปยงัภาพของปัญญาท่ีเขาได้
ใช ้ณ ตอนตน้ของส่วนน้ีของพระธรรมสุภาษิต (1:20) 
 

‚ในความสูงและความใหญ่โต นั้น กล่าวน้ีก็พลุ่งข้ึนจากหนา้ต่างๆของพระธรรมสุภาษิตเหมือนกบั  
ยอดเขาจงัฟรอเหนือเมืองอินเตอร์เลคเกนหรือภู เขาเรนเนียร์เหนือชายฝ่ังพจิูท มนัเป็นสุดยอดของ  
การ เป็นสาวกของพนัธสัญญาเดิม ซ่ึงเช้ือเชิญทุกคนท่ีเห็นมนัท่ีจะข้ึนไปยงัท่ีลาดเอียงแห่ง
ความชอบ ธรรมและยติุธรรม ความดีและความเมตตา และจากท่ีนัน่ท่ีจะเห็นชีวติอยา่งท่ีพระเจา้ได้
ตั้งใจไว้ ในวนัเหล่านั้นเม่ือพระองคไ์ดก่้อใหเ้กิดการทรงสร้าง  และไดป้รับแต่งมนุษยใ์หเ้ป็นตาม
ฉายาของ  พระองคเ์อง ปัญญาไดห้วัเราะดว้ยความยนิดีเม่ือพระองคไ์ดท้าํอยา่งนั้น และทุ กคนท่ี
แสวงหาปัญญา  อยา่งแทจ้ริงโดยการยาํเกรงพระเจา้ก็ไดรั้บสัญญาถึงส่วนแบ่งในความสุขดั้งเดิม
นั้น” 179 

 

 ขอ้โตแ้ยง้ของส่วนน้ีก็พฒันาดงัต่อไปน้ี ปัญญาจะเป็นการนาํพาของทุกบุคคล (ขอ้ 1-5; เปรียบเทียบ 
กท. 5:18, 22-23) เธอเป็นหุน้ส่วนของความมีคุณธรรม (ขอ้ 6-13), กุญแจสู่ความสาํเร็จ (ขอ้ 14-21), หลกั 
การของการสร้าง (ขอ้ 22-31), และความจาํเป็นท่ีสาํคญัแห่งชีวติ (ขอ้ 32-36) บทท่ี 8 ประกอบดว้ยการทาํให้

เป็นบุคคลท่ีดาํรงไวย้าวนานท่ีสุดในพระคมัภีร์
180

 

 

ปัญญาในฐานะการน าพา 8:1-5 

 

 โดยการทาํใหปั้ญญาเป็นบุคคลนั้น ซาโลมอนก็สามารถท่ีจ ะอธิบายถึงสองส่ิงเก่ียวกบัปัญญาในขอ้  
เหล่าน้ี ซ่ึงทั้งสองอยา่งก็เก่ียวขอ้งกบัการนาํพาท่ีมีไวใ้นปัญญา (ความเขา้ใจ , ความเขา้ใจลึกซ้ึง ) ปัญญานั้นก็
มีไวทุ้กๆ ท่ี (ขอ้ 2-3) และสาํหรับทุกคน (ขอ้ 5) ไม่ไดใ้ชผู้ร้อบรู้ท่ีเหนือกวา่ท่ีจะฉลาดในแง่ของพระคมัภีร์ 

 

ปัญญาและความมีคุณธรรม 8:6-13 

 

 ปัญญาและความมีคุณธรรมก็เหมือนกนัในเชิงปฏิบติั (เปรียบเทียบ 1:7)    ขอ้ 9 หมายถึงวา่ บุคคลท่ี  
ไดด้าํเนินไปในทางของปัญญาสาํหรับหนทางไกลแลว้นั้นก็สามารถช่ืนชมกบัความถูกตอ้งทางศีลธรรมของ



ปัญญาดีกวา่ใครคนหน่ึงท่ีไม่ไดด้าํเนิน 

 

“ส่ิงท่ีขอ้น้ีกล่าวก็ไม่ใช่วา่บรรดาถอ้ยคาํของปัญญานั้นชดัเจน พอเขา้ใจ และเรียบง่ายต่อบุคคลท่ีได้ 

รับคาํแนะนาํ แต่หมายถึงวา่ บรรดาถอ้ยคาํเหล่านั้นก็ยกยอ่งพวกมนัเองวา่เป็นจริง. . .”
 181

 

 

“ความเรียบง่ายของความสัตยสุ์จริตก็คือความลึกซ้ึงของปัญญา . . . . ความสัตยสุ์จริตเป็นมิติทา ง 

ศีลธรรมท่ีแยกแยะปัญญาจากความฉลาด การเรียนรู้และความหลกัแหลม”
 182

 

 

 ปัญญาแทน้ั้นเป็นแหล่งและความสุขมุ (ขอ้ 13)   ส่วนน้ีกล่าวถึงความยอดเยีย่มท่ีสาํคญัของปัญญา 

 

ปัญญาและความส าเร็จ 8:14-21 

 

 ปัญญาคือกุญแจสู่ผลประโยชน์ต่างๆ หลายอยา่งทางวตัถุและไม่ใช่ทางวตัถุ แต่ส่วนใหญ่แลว้ เป็น 
ผลประโยชน์ท่ีไม่ใช่ทางวตัถุ   เธอใหร้างวลัแก่บรรดาผูท่ี้แสวงหาเธอ (ขอ้ 17-21)   ปัญญาก็ดีวา่ทองคาํ  (ขอ้ 
19) ในสองแง่ บุคคลท่ีฉลาดก็สามารถท่ีจะ หาทองคาํมาได ้แต่เขาก็สามารถท่ีจะใชปั้ญญาท่ีจะทาํ กบัทองคาํ 
มากข้ึนได ้กระนั้นปัญญาก็มีไวส้าํหรับผูท่ี้แสวงหามนัเท่านั้น ไม่เหมือนทองคาํ ปัญญาไม่ใช่บางส่ิงท่ีบุคคล  
หน่ึงสามารถสืบทอดได ้

 

ปัญญาและการทรงสร้าง  8:22-31 

 

 ในฐานะพระผูส้ร้าง พระเจา้ไดถื้อวา่ปัญญาสาํคญัท่ีสุด ปัญญาก็แก่กวา่จกัรวาล และมนัก็สาํคญัใน  
การทรงสร้างของมนั    ไม่มีอะไรท่ีเกิดข้ึนไดโ้ดยปราศจากปัญญา    

 

“. . . ปัญญาไม่ใช่พระเจา้ แต่เป็นของพระเจา้ เธอมีการเป็นอยูส่่วนตวัในพระวาทะของ  พนัธสัญญา 
ใหม่ แต่ตวัเธอเองไม่ใช่พระวาทะ. . .” 183 

 

 ปัญญานาํไปสู่ความยนิดีเพราะวา่การทรงสร้างก่อใหเ้กิดความยนิดี (ขอ้ 30-31) สาํหรับพระผูส้ร้าง  
และส่ิงทรงสร้าง    พระเจา้ไม่ไดส้ร้างและทาํส่ิงใดก็ตามโดยปราศจากปัญญา    เพราะฉะนั้น มนัสาํคญัอยา่ง  
มากท่ีเราไดรั้บปัญญา   นัน่คือประเด็น 

 



“อะไรคือ เสียงแห่งปัญญา  ท่ีกล่าวเก่ียวกบัการโตแ้ยง้ เชิงผสมผสาน ในคาํปรึกษาแบบคริสเตียน ?    
วรรณกรรมเชิงปัญญาของพนัธสัญญาเดิมก็เช้ือเชิญการศึกษ าธรรมชาติ  อุปนิสัย และการเปล่ียน  
แปลงของมนุษยจ์ากแหล่งต่างๆ นอกบรรทดัฐานของพระคมัภีร์เช่นเดียวกบัในพระคมัภีร์เอง   
ปัญญายงัยกตวัอยา่งการใชข้องวธีิต่างๆ ท่ีไม่ไดอ้อกมาจากพระคมัภีร์ในเชิงการตีความ หรือไม่ได้
ใช ้ถอ้ยคาํของพระคมัภีร์เองอีกดว้ย    แมว้า่เม่ือพระคมัภีร์ถูกใช ้ บ่อยคร้ังแลว้ปัญญาก็กาํหนดวา่ตวั
บท ใดท่ีเหมาะสมท่ีสุดสาํหรับสถานการณ์ท่ีใหม้า  และการประยกุตจ์าํเป็นท่ีจะเป็นรูปเป็ นร่าง
อยา่งไร    ณ เวลาเดียวกนั ผูใ้หค้าํปรึกษาท่ีฉลาดก็ตระหนกัวา่ พระคมัภีร์ เป็นสิทธิอาํนาจท่ีสมบูรณ์
เดียว สาํหรับการนาํพาความเช่ือแล ะการปฏิบติั    เน่ืองจากวา่แก่นสารของปัญญาคือความยาํเกรง
พระเจา้  หวัใจของการยกยอ่ง และการยอมจาํนนต่อพระเจา้ก็เป็นรากฐานสาํหรับการดาํเนินชีวติท่ีมี
ลกัษณะ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ต่อหนา้ประสบการณ์ต่างๆ ท่ีรุนแรงท่ีสุดของชีวติ    ปัญญาเรียกร้องการ
นบัถือท่ี  ลึกซ้ึงข้ึนสาํ หรับพระเจา้ในการทาํใหชี้วติของบุคคลหน่ึงท่ีจะเป็นตามการออกแบบของ
พระผูส้ร้าง ไม่ใช่ในการใหค้าํปรึกษาเท่านั้น แต่ในทุกดา้นของชีวติอีกดว้ย”184 

 

 “การเร่ิมตน้ ของวธีิของพระเจา้ ” (ขอ้ 22) บางทีอา้งอิงถึงการเร่ิมตน้งานแห่งการทรงสร้างของ  
พระองค ์ (ปฐก. 1) เน่ืองจากว่ านัน่คือส่ิงท่ีซาโลมอนไดอ้ธิบายไวใ้นขอ้ต่างๆ ท่ีตามม า185 ปัญญานั้นมีอยู่
ตลอด เวลาในฐานะ  พระลกัษณะของพระเจ้ า186 ขอ้ 30 พรรณนาถึงปัญญาวา่เป็นสหายท่ีคงเส้นคงวาและ
สนิทสนม ของพระเจา้ ในฐานะท่ีเป็นเช่นนั้นเราควรเห็นคุณค่าปัญญาอยา่งสูงส่ง นกัเขียนคนหน่ึงไดส้รุปว่ า
ปัญญา เป็นการเช่ือมโยงหรือการผกูพนัระหวา่งพระผูส้ร้างและส่ิงทรงสร้างของพระองค์187 

 

‚น่ีเป็นมุมมองท่ีน่าต่ืนเตน้ของการทรงสร้าง  ไม่ใช่การปลํ้าสู้ท่ามกลางบรรดาพระเพื่อความเป็นเจา้  
ของโลก อยา่งท่ีคนบาบิโลนไดเ้ห็นมนั ไม่ใช่การสืบหาตลอดไปท่ีคลุมเครือ ท่ีไม่ลดละเพื่อการอยู่ 
รอดโดยการปรับตวัอยา่งท่ีววิฒันาการแบบไม่เช่ือวา่มีพระเจา้มองมนั แต่เป็นความขบขนัอนัสูงซ่ึง  
ไดรั้บการยกยอ่งและส่งเสริมโดยปัญญาเอง” 188 

 

การเรียกร้องให้ได้รับปัญญา   8:32-36 

 

 บนพื้นฐานของทุกส่ิงท่ีมาก่อนนั้น ซาโลมอนไดก้ระตุน้ใหพ้วกบุตรชายของเขาดาํเนินชีวติโดยถอ้ย  
คาํของเขาและดว้ยเหตุนั้นก็ไดรั้บปัญญา อีกคร้ังหน่ึงปัญญานาํไปสู่ชีวติ แต่ผูข้าดปัญญาก็เร่ิมตน้ท่ีจะตาย 

 

‚...ปัญญาและชีวติก็เก่ียวขอ้งอยา่งใกลชิ้ดมากกวา่แ นวคิดรวบยอดใดๆ  ในพระธรรมสุภาษิต เป้า 
หมายของปัญญาคือชีวติ เช่น 4:13, 23; 10:17)‛ 189 



 
“ในบทน้ี หลายคนได้ เทียบเท่าปัญญากบัพระเยซูคริสต ์ การเช่ือมโยงแบบน้ีก็ใชก้ารไดต้ราบเท่าท่ี  
พระเยซูเปิดเผยธรรมชาติของพระเจา้พระบิดาเท่านั้น ซ่ึงรวมถึงปัญญาของพระองค ์อยา่งท่ีสุภาษิต  
นาํเสน อการทาํใหเ้ป็นบุคคลของพระลกัษณะ การกล่าวอา้งของพระเยซูไดร้วมถึงปัญญา  (มธ . 
12:42) และความรู้ท่ีเฉพาะของพระเจา้ (มธ. 11:25-27) พระองคแ์มก้ระทัง่ไดท้าํใหปั้ญญาเป็น  
บุคคลในแนวทางท่ีคลา้ยกนักบัสุภาษิต (มธ. 11:19; ลก. 11:49) เปาโลไดเ้ห็นถึงความสาํเร็จของ  
ปัญญา ในพระคริสต ์ (คส. 1:15-20; 2:3) และไดย้นืยนัวา่พระคริสตไ์ดก้ลายมาเป็นปัญญาของเ รา 
ในการถูกตรึง (1 คร. 1:24, 30) ดงันั้นการทาํใหปั้ญญาเป็นบุคคลอยา่งกลา้หาญในสุภาษิตเป็นท่ี  แน่
ชดัวา่ก็จดัเตรียมรากฐานท่ีแขง็แรงสาํหรับการเปิดเผยของปัญญาของพระเจา้ในพระคริสต ์   แต่  
เน่ืองจากวา่ปัญญาดูเหมือนจะเป็นการทรงสร้างของพระเจา้ใน 8:22-31 มนัไม่น่าเป็น ไปไดว้า่
ปัญญา ท่ีน่ีเป็นพระเยซูคริสต”์ 190 

 

ค.  ความตรงกนัข้ามของปัญญาและความโง่เขลา  บทที ่9 

 

‚เหมือนกบัการเคล่ือนไหวอนัสุดทา้ยของบทเพลงเขา้เปียโนหรือเพลงสาํหรับดนตรีวงใหญ่  บทสุด 
ทา้ยน้ีของคาํกล่าวเก่ียวกบัปัญญาก็กล่าวซํ้ าลกัษณะเด่นหลกัของบทท่ี1-8” 191 

 

 บทน้ี เปรียบเทียบปัญญาและความโง่เขลาในโครงสร้างท่ีมีสัดส่วนสมดุลกนัอยา่งมาก ขอ้ 1-6 
สัมพนัธ์กบัขอ้ 13-18 อยา่งน่าสังเกต  รูปแบบท่ีแนวคิดถูกวางไวใ้นรูปสมมาตรแห่งการนาํเสนอน้ีก็จดัตั้งขอ้  
ต่างๆท่ีเป็นศูนยก์ลาง (ขอ้ 7-12) ในฐานะส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุดในบทน้ี  ทั้งปัญญาและความโง่เขลาก็เช้ือเชิญให้  
คนหนุ่มสาวท่ีจะแสวงหาพวกมนั   การเช้ือเชิญท่ีเป็นคู่ปรับทั้งสองน้ีก็นาํส่วนน้ีของพระธรรมสุภาษิตไปสู่  
จุดสูงสุด   ตอนน้ีคนหนุ่มสาว (ผูอ่้าน) ตอ้งทาํการตดัสินใจ คือ อนัไหนท่ีเขาหรือเธอจะติดตาม? 

 

1.  งานเลีย้งของปัญญา 9:1-6 

 

 ความคล้ ายคลึงระหวา่งการเช้ือเชิญของปัญญาและการเช้ือเชิญท่ีพระเยซูไดห้ยบิยืน่ใหแ้ก่ทุกคน
ท่ีมายงังานเล้ียงของพระองคก์็อธิบายถึงการเช่ือมโยงระหวา่งปัญญาและการตอบสนองต่อพระวจนะของ
พระเจา้ในทางบวก (มธ. 22:1-14; ลก. 14:15-24)    ‚เสาเจด็ตน้” (ขอ้ 1) อาจแสดงถึงปะรํางานเล้ี ยงโดย
พื้นฐาน หรือ  พวกมนัอาจเป็นการพาดพิ งถึงจกัรวาล (เปรียบเทียบ 8:22-31) ท่ีพระเจา้ไดส้ร้างในเจด็วนั   
ทฤษฎีอ่ืนๆ  ก็ คือวา่ พวกมนัหมายถึงของประทานทั้งเจด็ของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ หรือความเตม็เป่ียมของ
พระวญิญาณ  บริสุทธ์ิ (เปรียบเทียบ อสย . 11:2)192 คนโบราณบางค นไดแ้ลเห็นวา่โลกตั้งอยูบ่นเสาเจด็ตน้    



บางทีเสาเจด็ตน้  อา้งอิงถึงส่วนทั้งเจด็ของตวับทในบทท่ี 2-7193  เป็นไปไดท่ี้อา้งถึงการสอนในบทท่ี 1-8194 

‚เจด็” สาํหรับคนยวิ  ไดบ้่งบอกถึงความสมบูรณ์ อาจหมายถึง “ความพอเพียง ” “หรือ อาจหมายถึง “อยา่ง
มากมาย ”195 การเช้ือเชิญ  ของปัญญา (ขอ้ 5) ฟังดูเหมือนการเช้ือเชิญของข่าวประเสริฐ (เปรียบเทียบ ยน . 
6:51, 55) ความคลา้ยคลึง ระหวา่งปัญญาและการดาํเนินในทาง (ทางธรรม) ของพระเจา้ก็ชดัเจนในส่วนน้ีอีก
คร้ังหน่ึง 

 

2.  จิตใจทีเ่ปิดหรือปิด  9:7-12 

 

 ตามปกติแลว้ ผูค้นไม่ไดเ้ป็นอยูห่รือตายไปเน่ื องจากการตดัสินใจ คร้ังเดียวเท่านั้น พวกเขาพฒันา  
รูปแบบของชีวติท่ีไม่วา่จบลงดว้ยความตายหรือชีวติ ส่วนน้ีช่วยใหเ้ราท่ีจะเห็นถึงผลลพัธ์ของรูปแบบเหล่าน้ี  
ของชีวติ ถา้บุคคลหน่ึ งเปิดต่อพระเจา้และรับคาํสอนได ้ เขาก็จะฉลาด แต่ถา้เขาไม่ไดย้อมรับคาํแนะนาํน้ี
และ ปิดใจของเขา  เขาก็กลายมาเป็นคนโง่ 

 

 บุคคลท่ีพยายามท่ีจะช่วยคนโง่โดยการตกัเตือนเข าก็จะไม่ไดรั้บเกียรติจากคนโง่  ความโง่เขลาของ
คน โง่ไดปิ้ดความคิดของเขาต่อการตกัเตือน (ขอ้ 7-8; เปรียบเทียบ มธ.13:12-16) คนฉลาดจะเรียนรู้จากพระ
เจา้ ตลอดชีวติของเขาเร่ือยไป (ขอ้ 9; เปรียบเทียบ 2 ปต. 3:18)     

 

‚ในฐานะกฎนั้น ยิง่มนุษยรู้์ นอ้ยเขายิง่คิดวา่ เขารู้ ยิง่เขารู้อยา่งแทจ้ริง เขายิง่ตระหนกัถึงความไม่รู้
และความจาํกดัของเขา” 196 
 

 ขอ้ 10 กล่าวซํ้ า 1:7 ชีวติท่ีฉลาดเทียบเท่ากบัชีวติท่ีชอบธรรม (ขอ้ 9-11) ขอ้ 11 กล่าวยอ้นถึงขอ้ 3:2. 

 

“นอกจากวา่เราถือพระพิโรธอยา่งจริงจงั เราไม่ควรไดรั้บการปลอบใจโดยความรักของพระเจา้อยา่ง  
 แทจ้ริง” 197 

 

 ขอ้ 12 เป็นขอ้ความท่ีหนั กแน่นของความรับผดิชอบของแต่ละคน ขอ้น้ีเนน้วา่เขาเองหรือเธอเอง  
นั้นเป็นผูพ้า่ยแพห้รือผูช้นะ  ในท่ีสุดในการตดัสินใจของเขาหรือของเธอท่ีจะเลื อกปัญญาหรือความโง่เขลา 
(ขอ้ 12) 198 

 

“ขอ้ 12 ย ํ้าเตือนเราวา่พระเจา้ตอ้งการท่ีจะสร้างคุณลกัษณะในทางธรรมในชีวติของเรา และเราไม่  



สามารถยมืคุณลกัษณะจากคนอ่ืนหรือให้ คุณลกัษณะของเราแก่พวกเขาได ้ น่ีเป็นเร่ืองราวส่วนตวัท่ี  
เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจส่วน ตวั การเป็นส่วนของครอบครัวท่ีดี การเขา้ร่วมโบสถท่ี์สัตยซ่ื์อ หรือ
การศึกษาในโรงเรียนยอดเยีย่มก็ไม่สามารถรับรองการสร้างคุณลกัษณะของเราได ้  คุณลกัษณะถูก
สร้างบนการตดัสินใจ และการตดัสินใจท่ีแยจ่ะสร้างคุณลกัษณะท่ีแย”่ 199 

 

3. งานเลีย้งของความโง่เขลา 9:13-18 

 

 ขอ้ 1-6 ทาํใหปั้ญญาเป็นบุคคลในภาพของผูห้ญิงท่ีกาํลงัจดัเตรียมงานเล้ียงและใหก้ารเช้ือเชิญ 200   
ขอ้ 13-18 ทาํใหค้วามโง่เขลาเป็นบุคคลในลกัษณะท่าทางของหญิงโสเภณีท่ีกาํลงัทาํส่ิงเดียวกนั    ความตรง  
กนัขา้มระหวา่งส่วนเหล่าน้ีก็เตม็ไปดว้ยความแตกต่างเล็กนอ้ยมาก    ขอ้ 4 และ 16 ก็เกือบเป็นการเช้ือเชิญ  
เหมือนกนั    ตอนจบของพระธรรมน้ีก็ประกอบดว้ยอีกภาพหน่ึงของหญิงท่ีฉลาด (31:10-31) 

 

 เม่ือพิจารณาถึงส่ิงท่ีพระเจา้ไดเ้ปิดเผยเก่ียวกบัปัญญามาจนถึงบดัน้ี  ใครก็ตามสามารถกาํหนดวา่เขา  
หรือเธอจะฉลา ดอยา่งไรหรือโง่เขลาอยา่งไรได ้น่ีไม่ใช่ส่ิงลึกลบั มนัเก่ียวขอ้งกบั ความฉลาดเพียงเล็กนอ้ย 
แต่ เก่ียวขอ้งกับการอุทิศตนทุกส่ิงทุกอยา่ง ถา้บุคคลหน่ึงตระหนกัถึงการเปิดเผยของพระเจา้เช่นนั้น และ
ตดัสิน ใจท่ีจะเขา้ใจ ยอมจาํนนและดาํเนินชีวติโดย การเปิดเผยนั้น อยา่งดีท่ีสุดท่ีเขาสามารถทาํได้ เขาก็ฉลาด    
ในอีก ดา้นหน่ึง ถา้เขาปฏิเสธพระวจนะของพระวจน ะของพระเจา้และตดัสินใจท่ีจะดาํเนินชีวติของเขาโดย
ไม่คาํนึง ถึงส่ิงท่ีพระเจา้ไดก้ล่าวไว ้เขาก็เป็นคนโง่เขลา 

 

II.  การรวบรวมที ่2: คู่เหมือนต่างๆ ของซาโลมอนทีแ่สดงถึงปัญญา 11:1—22:16 

 

 อยา่งท่ีเราไดเ้ห็นไปนั้น บทท่ี 1—9 ก็ประกอบดว้ยการ อภิปรายต่างๆ ท่ีใครคนหน่ึง ซ่ึงบางทีเป็น  
ซาโลมอนไดเ้ขียนเพื่อกระตุน้ใหบุ้ตรชายของเขาท่ีจะเลือกทางแห่งปัญญาสาํหรับชีวติของเขา อยา่งไรก็ตาม 
คิดเนอร์ไดเ้ช่ือวา่ ถา้ซาโลมอนไดเ้ขียนเกา้บทแรก 10:1 คงจะอ่านวา่ “ส่ิงเหล่าน้ีก็เป็นสุภาษิตของซาโลมอน  
เช่นกนั‛201    ณ 10:1 นั้น เราก็เร่ิมตน้ส่วนของพระธรรมท่ีจดัตั้ง ส่ิงท่ี “ทางท่ีฉลาด” เป็นในความหลากหลาย  
ของสถานการณ์ต่างๆ ของชีวติ ตอนน้ีเราเคล่ือนจากคาํกล่าวเชิงแนะนาํไปสู่คาํกล่าวของปัญญา ซ่ึงเป็น สอง 
ชนิดหลกัของวรรณกรรม202 

 

“รูปแบบของการบริการไม่ใช่อาหารเพีย งไม่ก่ีอยา่งท่ี เป็นชุดแบบตายตวั แต่เป็นรายการอาหารท่ี
แยก กนัต่างหากของปัญญา เหมือนกบับุฟเฟตข์นาดใหญ่ของอาหารเรียกนํ้ายอ่ย” 203 



 

“จนกระทัง่บดัน้ี  พระธรรมสุภาษิตไดร้ะบุถึงคนท่ีฉลาดอยา่งแทจ้ริงมาตลอด    จากจุดน้ีเป็นตน้ไป  
พระธรรมสุภาษิตจะอธิบายถึงวธีิท่ีคนเช่นนั้นควรดาํเนินชีวติของเขาทีละวนั    ระเบียบท่ีเป็นหวัขอ้  
เชิงเหตุผลน้ีก็ปรากฏในจดห มายฝากของพนัธสัญญาใหม่หลายฉบบั ท่ีบุคคลท่ีไดรั้บความรอดถูก  
ระบุถึงและจากนั้นชีวติประจาํวนัท่ีเขาควรดาํเนินนั้นก็ถูกอธิบายไว ้[เช่น รม. 1-5 และ 6-8; อฟ. 1-3 
และ 4-6]‛ 204 

 

“ความคิดหลกัก็คือว่ า ความดีงามทางศีลธรรมและความขยนันาํมาซ่ึงความมัง่คัง่ และความชัว่ร้าย  
และความข้ีเกียจนาํมาซ่ึงความทุกขย์าก. . .” 205 

 

 มีหลกัคาํสอน 184 อยา่งในบทท่ี 10-15 และ 191 อยา่งใน บทท่ี 16-22 ซ่ึงรวมเป็น 375 อยา่ง206   
หลกัคาํสอนคือคาํกล่าวรวบรัดและแหลมคมซ่ึงมีความจริงท่ี ไดพ้ิสูจน์แลว้บางอยา่งในมนั ซ่ึงก็คือ กฎเกณฑ ์
หลกัการ หรือความจริงโดยทัว่ไป กลุ่มน้ีแสดงถึงจาํนวนเพียงเล็กนอ้ยของสุภาษิต 3,000 ขอ้ท่ีซาโลมอน  ได้
เขียน (1 พกษ. 4:32) วอลทเ์คไดเ้ขียนวา่พระธรรมสุภาษิตประกอบดว้ยคาํกล่าว 930 ขอ้207 ส่วนใหญ่ของ  
สุภาษิตในส่วนน้ีก็เป็นขอ้หน่ึงท่ียาวและประกอบดว้ยขอ้ละสองบร รทดั พวกมนัเป็นคู่เหมือนบรรทดัท่ีสอง  
นั้นช้ีใหเ้ห็นความแตกต่าง เปรียบเทียบ หรือทาํใหแ้นวคิดท่ีไดแ้สดงออกในบรรทดัแรกนั้นสมบูรณ์    น่ีเป็น  
การเปรียบเทียบของฮีบรู ในบทท่ี 10-15 คู่เหมือนส่วนใหญ่ก็ประกอบดว้ยการเปรียบเทีย บท่ีตรงกนัขา้ม    
คาํไขคือ “แต่” ในบทท่ี 16-22 ก็มีการเปรียบเทียบท่ีคลา้ยกั นซ่ึงกาํหนดโดยคาํเช่ือม “และ” ก็มีบางประโยค  
ท่ีต่อเน่ืองกนัท่ีซ่ึงบรรทดัท่ีสองดาํเนินความคิดของบรรทดัแรกต่อไป (เช่น 14:26) บางคู่เหมือนประกอบ  
ดว้ยการเปรียบเทียบท่ีคุณค่าท่ีสัมพนัธ์กนัของสองส่ิงถูกจดัตั้งไว ้(เช่น 11:31)    บางคู่เหมือนก็ประกอบดว้ย  
ขอ้ความในบรรทดัแรกท่ีติดตามมาดว้ยการอธิบายในบรรทดัท่ีสอง (เช่น 20:2) 208 

 

 มีตรรกวทิยาใดบา้งท่ีมีต่อการเรียบเรียงของสุภาษิตท่ีดูเหมือนจะไม่สัมพนัธ์กนัเหล่าน้ี ? ในบางท่ี
นั้น ก็มีการรวมกนัโดยทัว่ ไปของแนวคิด และในบางท่ีก็มีคาํไขท่ีเกิดข้ึนบ่อย (เช่น ‚กษตัริย ์ใน 16:12-15 
และ ‚ยาเวห์” ใน 16:1-7) อยา่งไรก็ตาม คู่เหมือนหลายคู่ก็มีไม่การเช่ือมโยงทางเหตุผลกบัส่ิงท่ีนาํหน้ าหรือ
ตามมา  อยา่งติดกนัในบริบท   รูปแบบโคลงน้ีก็เหมือนกบัวรรณกรรมเชิงปัญญาทางโลกตะวนัอ อกใกล้
โบราณอ่ืนๆ      

 

“ไม่มีการเห็นพอ้งตอ้งกนัในเร่ืองหน่วยยอ่ยต่างๆ ท่ีไดถู้กใส่ไวด้ว้ยกนัตามท่ีอา้งในรูปแบบปัจจุบนั  
ของพระธรรมน้ี” 209 

 



 “การขาดหายไปของการเรียบเรียงท่ีเป็นระบบ ก็เน่ืองมาจากลกัษณะทางธรรมเนียมของเน้ือหา ไม่
มี ความจาํเป็นของขอ้โตแ้ย้ งท่ีเช่ือมติดกนัอยา่งใกลชิ้ด ภาพพจน์ท่ีประทบัใจ และการใชค้าํท่ีหลกั  
แหลมก็เป็นส่ิงทั้งหมดท่ีถูกเรียกร้องเพื่อจะใหก้ารเรียกร้องท่ีสดใหม่ต่อความจริงของมุมมองท่ี
คลา้ยกนั‛ 210 

 

“มนัยงัประหลาดใจอีกดว้ยท่ีจะคน้พบคาํสั่งสอนท่ีสูงส่งซ่ึงผสมผสานกบัคติพจน์ท่ี ‘เล็กนอ้ย’    แน่ 
นอนวา่น่ีเป็นความเห็นท่ีผดิ ซ่ึงตั้งอยูบ่นมุมม องสมยัใหม่ของชีวติ จากมุมมองของนกัปราชญน์ั้น 
แต่ละสุภาษิตก็เป็นการแสดงออกของ ‘ปัญญา’ ซ่ึงก็คือ. . . ระเบียบท่ีตายตวัของความเป็นจริง ถา้
มองจากมุมมองน้ีก็ไม่มีประโยคไหนท่ีเล็กนอ้ย. . .” 211 

 

 ทาํไมพระวญิญาณบริสุ ทธ์ิไม่ ได้เรียบเรียงสุภาษิตเหล่าน้ีตามหวัขอ้เพื่อวา่เราสามารถศึกษาส่ิง
เหล่าน้ีท่ี กล่าวถึงหวัขอ้เดียวพร้อมกนัได้ ? บางทีพระองคไ์ดท้าํอยา่งนั้นก็เพราะวา่วธีิท่ีพระองคเ์ลือกเป็น 
“เส้นทาง แห่งการศึกษาในชีวติของปัญญา” 212 

 

“ขณะท่ีเราอ่านสุภาษิตทีละบทพระวญิญาณของพระเจา้ก็มีเสรีภาพท่ีจะสอนเราเก่ียวกบัหลายหวัขอ้ 
และเราไม่เคยรู้ทีละวนัวา่หวัขอ้ไหนท่ีเรามีความจาํเป็นมากท่ีสุด    อยา่งท่ีพระคมัภีร์เองก็ไม่ไดถู้ก  
เรียบเรียงเหมือน ศาสนศาสตร์ระบบ สุภาษิตก็ไม่ไดถู้กเรียบเรียงอยา่งนั้นเช่นกนั    ส่ิงท่ีซาโลมอน  
ไดเ้ขียนก็เป็นเหมือนกลอ้งฉายภาพสีมากกวา่กระจกหลากสี  เราไม่เคยรู้วา่รูปแบบถดัไปนั้นจะเป็น  
อะไร” 213 

 

 ในคาํอธิบายท่ีตามมา  (ใน 10:122:16) ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายสุภาษิตเหล่านั้นเท่านั้นท่ีจูงใจขา้พเจา้ วา่ 
ตอ้งการการอธิบายใน NASB 

 

 ฮบับาร์ดไดเ้รียบเรียงข้ อคิดเห็นของเขาต่อพระธรรมสุ ภาษิต 10:1-26:16 ตามหวัขอ้ หวัขอ้ต่างๆ  ท่ี 
เขาไดเ้ลือกก็เป็นดงัต่อไปน้ี คือ ปัญญา  การงาน  ความใจกวา้ง  ความหุนหนัพลนัแล่น   ความซ่ือสัตย ์ ความ 
กรุณาต่อสัตว ์ ความรุนแรง  ความหวงั  ความยาํเกรงพระเจา้  การควบคุมตนเ อง  คาํกล่าวท่ีสุขมุ  การอธิษ -
ฐาน พระเนตรของพ ระเจา้ พระพกัตร์ของกษตัริย ์ ความผกูพนัทางครอบครัว  ความผกูพนัแบบมิตรภาพ  
สันติสุขในสังคม  ความบริสุทธ์ิในคาํกล่าว  หูท่ีเปิดออก  มือท่ีเตม็  มือท่ีหนกัแน่น  ตราชัง่เท่ียงตรง  รางวลั  
ของความประพฤติ  ความหยิง่  ความประพฤติท่ีรอบคอบ  และความยติุธรรม214 

 

 สุภาษิตหลายขอ้ดงัต่อไปน้ีอธิบายถึงส่ิงท่ีผูค้นท่ีหลากหลายทาํเป็นประจาํ  หรือส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัพวก  



เขาตามปกติ 

 

“พฤติกรรมของเรา ไม่วา่ฉลาดหรือโง่เขลาก็มีผลลพัธ์ ต่างๆ สุดทา้ยน่ีเป็นหวัขอ้หลกัของพระธรรม  
สุภาษิตโดยเฉพาะ 10:1-22:16. . . ความสาํคญัของการเลือกก็ถูกเนน้คร้ังแรกในเสรีภาพท่ีจะทาํ  การ
ตดัสินใจท่ีดีซ่ึงคนฉลาดของอิสราเอลไดทึ้กทกัเอา   ทั้งปัญญาและความโง่เขลาก็ไม่ใช่การเลือก  ท่ี
ไดก้าํหนดไวแ้ละหลีกเล่ียงไม่ไดส้าํหรับพวกเขา   ไม่มีใครถูกกาํหนดไปสู่อนัใดก็ตาม   มนุษยแ์ต่
ละ คนมีโอกาสและพนัธะท่ีจะทาํการเลือกนั้นเป็นส่วนตวั” 215 

 

 ไอรอนไซดไ์ดจ้ดัเตรียมตวัอยา่งประกอบตามพระคมัภีร์หน่ึงหรือสองตวัอยา่งเก่ียวกบัสุภาษิตเกือบ
ทั้งหมดในบทท่ี 10-29 ขา้พเจา้ไดอ้า้งอิงถึงหลายส่ิงของส่ิงเหล่าน้ีในการอธิบายท่ีติดตามมา เช่นเดียวกบัการ  
เพิ่มตวัอยา่งประกอบของขา้พเจา้เองดว้ย 

 

ก.  เคร่ืองหมายของการด าเนินชีวติทีฉ่ลาด  บทที ่10—15 

 

 ซาโลมอนไดส้นบัสนุนการเลือกส่ิงต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์และส่ิงต่างๆ  ท่ีมีคุณค่าแทแ้ละถาวร  เขา
ได ้พรรณนาถึงการดาํเนินชีวติท่ีฉลาดในบริบทท่ีหลากหลาย    เขาไดก้ระตุน้การทาํการลงทุนท่ีฉลาด  การ
เห็น คุณค่าของความชอบธรรมและการหลีกเล่ี ยงปัญหา เขายงัไดช้ี้ใหเ้ห็นถึงผลของการดาํเนินชีวติท่ีฉลาด 
และ ไดส้รุปส่วนน้ีของพระธรรมน้ีดว้ยคาํแนะนาํเพิ่มเติมสาํหรับการดาํเนินชีวติท่ีฉลาด 

 

1. ส่ิงต่างๆ ท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์ 10:1-14 

 

10:1   ช่ือเร่ือง “สุภาษิตของซาโลมอน” บางทีอธิบายถึงขอ้มูลระหวา่ง 10:1 และ 22:17‛216 

 

ซาโลมอนเป็นตวัอยา่งของบุตรชายท่ีฉลาดผูซ่ึ้งดาวดิพอ่ของเขาและบทัเชบาแม่ของเขาได้
ยนิดีอยา่งแน่นอน (เปรียบเทียบ 1 พศด. 22:11-13; 2 พศด. 1:7-12) ในอีกดา้นหน่ึง เอซาวก็  
ไม่ฉลาดและไดพ้ิสูจน์วา่เป็นแหล่งแห่งความเสียใจต่อพอ่แม่ของเขา (เปรียบเทียบ ปฐก . 
26:34-35; 27:46) 

 

10:2 สองขอ้ความในขอ้น้ีอาจดูเหมือนไม่เป็นจริง อยา่งท่ีปรากฏ  การแกไ้ขต่อสุภาษิตท่ีเป็น  
ปัญหาน้ีเช่นเดียวกบัการแกไ้ขต่อสุภาษิตหลายขอ้ท่ีติดตามมา  ก็อยูใ่นการจดจาํไวว้า่ ซาโล-



มอน ไดมี้เส้นทางทั้งส้ินของชีวติอยูใ่นมุมมอง ไม่ใช่แค่ผลลพัธ์ต่างๆ ทนัที ทนัใดของการ  
กระทาํหรือเง่ือนไขเท่านั้น คนชอบธรรมหลีกเล่ียงความตายก็เพราะวา่พวกเขามีความมัง่
คัง่ แทท่ี้ยิง่ใหญ่ (ในฐานะผูรั้บจากพระเจา้ ) กวา่คนอธรรม เน่ืองจากวา่พวกเขาชอบธรรม
โดย ไม่คาํนึงถึงสภาพทางการเงินของพวกเขา (เปรียบเทียบ 11:4) 

 

‚ในบริบทของพระธรรมสุภาษิต นั้น การช่วยกูจ้ากความตายไม่มีอะไรเก่ียวขอ้ง
กบัความเป็นอมตะส่วนตวัท่ีไกลเกินกวา่ความตาย” 217 

 

โนอาห์เป็นตวัอยา่งของคนชอบธรรมผูซ่ึ้งไดห้ลีกหนีความตายโดยนํ้าท่วมอยา่งแทจ้ริง
เน่ืองจากความชอบธรรมของเขา (เปรียบเทียบ ปฐก . 6:8-9) ความชอบธรรมของโมรเดคยั
ได ้ช่วยกูเ้ขาจากความตาย (อสธ. 6) ส่วนฮามานไดต้ายเน่ืองจากความอธรรมของเขาทั้งๆ  
ท่ีมี ทรัพยส์มบติัของเขา (อสธ. 7) 

 

10:3 คนชอบธรรมจะ ไม่ขาดส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุดในชีวติ แมว้า่พวกเขาอาจขาดอาหาร  ตรงกนัขา้ม 
พระเจา้จะไม่ตอบสนองความอยากท่ีลึกท่ีสุดของคนอธรรม  เพราะวา่พวกเขาไดป้ฏิเส ธวธีิ 
ของพระองค ์(เปรียบเทียบ 13:25)     

 

“คนอธรรมก็ถูกประณามใหด้าํเนิน ชีวติตลอดไปดว้ยความปรารถนาต่างๆ ท่ีไม่
สาํ-เร็จและไม่เกิดผลอยา่งมากของพวกเขาท่ีไม่สามารถถูกเปล่ียนแปลงไปสู่การ
บรรลุผลในทางปฏิบติัได”้ 218 

 

“เพลงท่ีมีชยัของฮาบากุก (3:17-19) ก็อธิบายถึงอนุป ระโยคแรกอยา่งเหมาะสม 
และชะตาของเศรษฐีโง่ (ลก. 12:16-21) ในอนุประโยคท่ีสอง‛ 219 

 

10:4  สุภาษิตน้ีและสุภาษิตถดัไปแสดงใหเ้ห็นการท่ีบุคคลหน่ึงสาํเร็จและอีกบุคคลหน่ึงลม้เหลว   
สุภาษิตสองประการน้ีเปรียบเทียบคนข้ีเกียจ (“ไม่เอาใจใส่”) และ “คนขยนั” (เปรียบเทียบ 
12:24, 27; 19:15) อคัรทูตเปาโลไดเ้ตือนชาวเมืองเธสะโลนิกาเก่ียวกบัการข้ีเกียจ (2 ธส. 
3:7-12) และรูธเป็นตวัอยา่งท่ีดีของการท่ีบ่อยคร้ังแลว้ความขยนันาํไปสู่ความมัง่คัง่ (นรธ. 
2:2, 19) 

  

10:5  สุภาษิตน้ีทาํใหร้ะลึกถึงเพลงท่ีช่ือ “จงทาํงานเพราะวา่กลางคืนกาํลงัมา ”220  อคัรทูตเปาโล  



เป็นตวัอยา่งของบุคคลหน่ึงผูซ่ึ้งไดใ้ชเ้วลาท่ีท่านมีและใชเ้พื่อส่ิงท่ีดี (เปรียบเทียบ 1 คร. 
15:58) ในขณะท่ีเดมาสไดล้ม้เลิกเร็วไป (2 ทธ. 4:10) 

 

10:6 คนชอบธรรมไดรั้บ  “พระพร” จากพระเจา้และ จากคนอ่ืนๆ ในอีกดา้นหน่ึง คนอธรรมก็  
ซ่อนความรุนแรง ไว้ภายในพ วกเขาเอง  และความโศกเศร้าจะปกคลุมหนา้ของพวกเขา  
ตวัอยา่งของส่ิงน้ีคือ ฮามานท่ีชัว่ร้าย 

 

10:7  ในความ ตรงกนัขา้มกบัสุภาษิตก่อนหนา้น้ี สุภาษิตน้ีบอกถึงการท่ีคนชอบธรรมและคน  
อธรรมจะเป็นไปหลงัจากความตาย “ความทรงจาํขององ คพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา “เป็นพร” 
แค่ไหน และช่ือของยดูาสอิสคาริโอทถูกสาปแช่งแค่ไหน 

 

  “ตอนน้ี [เร่ิมตน้ดว้ยขอ้ 8] ก็ติดตามมาดว้ยชุดของสุภาษิตท่ีซ่ึงการอา้งอิงถึงบาป  
  ต่างๆของปากและส่ิงตรงขา้มของพวกมนัก็แพร่หลาย” 221 

 

10:8 เนบูคดัเนสซาร์ท่ีฉลาดได้ รับการลงโทษจากพระเจา้ แต่เบลชสัซาร์ท่ีโง่เขลาไดคุ้ยเร่ือย ไป 
และถูกทาํลาย (ดนล. 5:18-23) 

 

10:9  โยเซฟเป็นตวัอยา่งท่ียอดเยีย่มของบรรทดัแรก (ปฐก. 40-41) และศิบาคนใชท่ี้หลอกลวง  
ของเมฟีโบเชทก็อธิบายบรรทดัท่ีสอง (2 ซมอ. 16:1-4; 19:24-27) 

 

10:10      ตาท่ีขยบิก็เป็นร่องรอยสู่การพดูหรือพฤติกรรมท่ีไม่จริงใจ     

 

“การขยบิต าจากเวลาท่ีเก่าแก่มากก็ไดถู้กตีความวา่เป็นการใหก้ารโกหกต่อส่ิงท่ี
ปากกล่าว” 222 

 

  “หมาท่ีกดั ไม่ใช่หมาท่ีเห่าเสมอไป”223 

 

การจบูของยดูาส อิสคาริโอทก็เป็นเคร่ืองหมายการหลองลวงท่ีคลา้ยกนั (มธ. 26:47-49) ใน 
ฐานะอากปักิริยาท่ีเล็กนอ้ย การขยบิตาสามารถสร้างความเสี ยหายท่ีใหญ่กวา่การกระทาํท่ี  
เปิดเผยหลายอยา่งท่ีใหญ่กวา่ได ้  ในทาํนองเดียวกนั  ถอ้ยคาํของคนโง่ เช่น นาบาล (1 



ซมอ. 25) แมว้า่เล็กนอ้ย ก็จะส่งผลใหเ้กิดการถูกทาํลายของเขาหรือของเธอเองในท่ีสุด     
อยา่งไร ก็ตามอาํนาจของถอ้ยคาํก็ใหญ่กวา่อาํนาจของ “เคร่ืองหมายท่ีมีเล่ห์เหล่ียม”224 

 

“ยิง่ผูค้นอาศยัอยูด่ว้ยกนัอยา่งใกลชิ้ด มนัยิง่จาํเป็นท่ีจะ ไม่เก็บความคบัขอ้งใจทาง  
อารมณ์ไวโ้ดยการแบ่งปัน ถึงอารมณ์  การขจดัความเขา้ใจผดิ และการยอมใหแ้ต่  
ละคนท่ีจะรู้วา่แต่ละคนรู้สึกอยา่งไร    ความขดัแยง้ระยะสั้นใดๆ  ท่ีถูดจุดประกาย  
ดว้ยการเผชิญหนา้ท่ีเอาใจใส่เช่นนั้นสามารถเป็นการกระทาํเบ้ืองตน้ท่ี นาํไปสู่การ
สร้างสันติระยะยาวได้ ซ่ึงเป็นความประสงคท่ี์มี ตราประทบัแห่ง การรับ รองของ  
พระอาจารยเ์องในฐานะเคร่ืองหมายแห่งบุตรของพระเจา้ (มธ. 5:9)‛ 225 

 

10:12  “การเกลียดชงัเพื่อนบา้นซ่ึงในตวัของมนัเองนั้นชัว่ร้ายก็ มีผลกระทบท่ีแยน้ี่ต่อไป 
จนมนัก่อใหเ้กิดความเกลียดชงัและดงันั้นก็ไดก่้อใหเ้กิด การต่อสู้กนั ความ
พยาบาท  กนั  ความขดัแยง้กนั เพราะวา่มนักระตุน้ใหม้นุษยท่ี์จะต่อสู้มนุษย ์
(เปรียบเทียบ . . . . โยบ 3:8) ในทางตรงกนัขา้ม ความรักไม่เพียงแต่ ครอบงาํความ
ผดิพลาดเล็กๆ  นอ้ยเท่านั้น แต่บาปต่างๆ  ท่ีใหญ่กวา่ทุกประเภทอีกดว้ย . . . . 
กล่าวคือโดยทางการ  ยกโทษ  การปกปิด  การอภยั ถา้เป็นไปไดด้ว้ยการบรรเทา
สถานการณ์ต่างๆ หรือ  การยบัย ั้งส่ิงเหล่านั้นก่อนท่ีมนัจะถูกจดัการส่ิงทั้งหมดน้ีก็
อยูใ่นการครอบงาํ” 226 

 

“เหมือนกบัสุนขัท่ีด้ือดึงนั้น  ความเกลียดชงัก็ขดุกระดูกแห่งความขดัแยง้ทุกช้ิน  ท่ี
เป็นไปไดข้ึ้นมา  ดึงมนัดว้ยความกระหาย  เดินอวดมนัไปรอบๆ  พร้อมกบัเสียงขู่  
คาํราม และทิ้งมนัลงบนพรมอยา่งระเกะระกะท่ีท่ีมนัไม่ไดก่้อใหเ้กิดอะไร
นอกจาก ความรู้สึกตกตะลึง ในอีกดา้นหน่ึงเหมือนกบักระรอกท่ีสุขมุนั้ นความรัก
ก็ซ่อนช้ิน  ส่วนของความอ้ือฉาวไวใ้ นท่ีลบัท่ีท่ีความ สวา่งแห่งการเปิดเผยไม่เคย
ไปถึง” 227 

 

โดเอกคนเอโดมไดเ้ป็นตวัอยา่งของ “ความเกลียดชงั” ท่ีไดจุ้ดชนวน “การต่อสู้กนั” ในการ 
ปฏิบติัของเขาต่อดาวดิ (1 ซมอ. 22:9-19) พระเยซูไดค้รอบงบาปแห่งการปฏิเสธองค์  พระผู ้
เป็นเจา้ของเปโตรแทนท่ีจะขยายบาปเหล่านั้น (ยน. 21:15-17) เปโตรไดอ้า้งอิงบรรทดั  
สุดทา้ยของสุภาษิตน้ีใน 1 เปโตร 4:8 

 



10:13  “ถอ้ยคาํของคนฉลาดแสดงถึงการหยัง่รู้ ถูกกล่าวออกมา ณ เวลาท่ีถูกตอ้งและจดั  
เตรียมคาํแนะนาํท่ีดีให ้  การพดูเช่นนั้นก็ตรงกนัขา้มกบัภาษาเดีย วเท่านั้นท่ีคนโง่  
สามารถเขา้ใจ นัน่คือ พลงัทางกายภาพ” 228 

 

ซาโลมอนเป็นตวัอยา่งท่ีดีของบุคคลท่ี “หย ัง่รู้” ผูซ่ึ้งไดก้ล่าวถอ้ยคาํแห่ง “ปัญญา” เรโหโบ-
อมับุตรชายของเขาเป็นตวัอยา่งประกอบของบรรทดัท่ีสอง   เขาไดทุ้กขย์ากอยา่งมาก  
เพราะวา่เขาไ ดล้ม้เหลวท่ีจะฟังคาํแนะ นาํท่ีฉลาดและ ไดเ้ลือกท่ีจะทาํตามคาํแนะนาํท่ีโง่
เขลา 

 

10:14  ทิโมธีเป็นผูห้น่ึงท่ีไดรั้บคาํแนะนาํในพระคมัภีร์ตั้งแต่วยัหนุ่มของเขาและไดรั้กษาไว ้ (2 
ทธ. 3:14-15) เอลีมาสคนทาํวทิยาคมไดม้าสู่ความหายนะเพราะวา่เขาไดพ้ยายามอยา่งโง่
เขลาท่ี จะหนัเหเสอร์จีอสัเปาโลไปจากความจริง (กจ. 13:6-11) 

 

“ในขณะท่ีคนฉลาด ‚สํ่าสมความรู้ ” ไว ้ปกป้องมนัเหมือนการลงทุนท่ีจะจ่าย เงิน 
ปันผลตามปกติแก่พวกเขา ปากท่ีโง่เขลาก็อยูใ่กล ้‘การถูกทาํลาย ’ (ดู 14:3) ราวกบั 
วา่มนัไดค้าบประทดัชนิดแรงไวร้ะหวา่งริมฝีปาก” 229 

 

2.  ส่ิงต่างๆ แห่งคุณค่าท่ีแทจ้ริง 10:15-32 

 

10:15 แมว้า่ทรัพยส์มบติัไม่ใช่สาํคญัท่ีสุด มนัยงัสามารถส่งผลใหเ้กิดความมัน่คงได้  และการขาด  
หายไปของมนัก็ สามารถส่งผลใหเ้กิดความยากจนได ้ ดงันั้นผูค้นไม่ควร ดูหม่ินมนั    พระ
เยซู ไดอ้ธิบายถึงความสุดขั้วของเศรษฐีและคนจนดว้ยเร่ืองราวของพระองคเ์ก่ียวกบัเศรษ ฐี
และลาซารัส (ลก. 16:19-31) 

 

10:16  โยบเป็นตวัอยา่งของ “ผลงานของความชอบธรรม ” ท่ีนาํไปถึงชีวติ (โยบ 42:10-16) และ 
คาอินเป็นตวัอยา่งของ “รายไดข้องคนอธรรม ” ท่ีส่งผลใหเ้กิดการลงโทษ (ปฐก. 4:9-13) 
ใน คาํศพัทข์องพนัธสัญญาใหม่คือ “ดว้ยวา่ซ่ึงปักใจอยูก่บัเน้ือหนงัก็คื อความตาย และซ่ึง  
ปักใจอยูก่บัพระวญิญาณก็คือชีวติและสันติสุข” (รม. 8:6) 

 

10:17  กษตัริยด์าวดิไดเ้อาใจใส่ต่อ “คาํแนะนาํ ” และไดเ้จริญ (2 ซมอ. 12:13) กษตัริยซ์าอูลได้  



ปฏิเสธการวา่กล่าวและไดพ้ินาศ (1 ซมอ. 15:23) 

 

10:18  ความเกลียดชงัของลาบนัต่อยาโคบไดน้าํใหเ้ขาท่ี จะโกหกเก่ียวกบัทรัพยส์มบติัของยาโคบ 
(ปฐก. 31:43) และนาบาลไดก้ระทาํอยา่งโง่เขลาในการกระจาย “คาํพดูใหร้้าย‛ เก่ียวกบัดา-
วดิ (1 ซมอ. 25:10) พวกผูก้ล่าวหาของเยเรมียไ์ดใ้ส่ร้ายป้ายสีเขาอยา่งโง่เขลาเช่นกนั (ยรม. 
37:11-15) 

 

10:19 การละเมิดหมายถึง การ แหวกขา้ม เม่ือเราพดูมากเกินไป เราก็แหวกขา้ม ไปสู่บริเวณท่ีเรา  
ไม่ควรไป   ส่ิงน้ีสามารถเกิดข้ึนไดใ้นการพดูส่วนตวั  เช่นเดียวกบั  การพดูในท่ีสาธารณะ     
โยบไดท้าํส่ิงน้ีเม่ือเขาไดอ้า้งวา่ชอบธรรมมากกวา่ท่ีเขา ไดช้อบธรรมอยา่งแทจ้ริง (โยบ 31)   
(เปรียบเทียบ ปญจ. 5:1-7; ยก. 3:1-12) บางคนละเมิดเม่ือพวกเขาพวัพนัในความโปร่งใส  ท่ี
ไม่เหมาะสม เราควรแบ่งปันชีวติของเรากบัผูค้นถึงระดบัท่ีพวกเขาไดอุ้ทิศพวกเขาเอง  ต่อ
เราเท่านั้น     

 

“คาํกล่าวท่ีสุขมุเร่ิมตน้ดว้ยการยบัย ั้งในการส่ือสาร (10:19-20; 12:23; 13:3; 15:2, 
28; 17:27-28)‛ 230 

 

10:20   “ล้ิน” และ “ใจ” ก็เช่ือมโยงอยา่งใกลชิ้ด อนัหลงัก็ควบคุมอนัแรก 

 

“ล้ินของคนชอบธรรมแสดงถึงใจท่ีอยูภ่ายใตพ้ระเจา้” 231 

 

จงเปรียบเทียบล้ินของซีโมนเปโตรกบัใจของซีโมนคนทาํวทิยาคม (กจ. 8:14- 24) 

 

“เราใชล้ิ้นทองเพื่อจะอธิบายถึงการพดูคล่อง ซ่ึงเป็นของขวญัแห่งการพดูพร่ํา ท่ีได ้
ถูกขดัเกลาไปสู่ความแวววาวเตม็ท่ีแห่งศิลปะการใชถ้อ้ยคาํ   บรรดาครูสอน
ในทาง  พระคมัภีร์ก็รู้ดีกวา่ พวกเขาไดรู้้วา่ ความสัตยสุ์จริต การมีไหวพริบ ความ
กรุณา และ  การหนุนใจคือส่ิงท่ีไดท้าํใหถ้อ้ยคาํหนกัแน่นอยา่งแทจ้ริง ไม่ใช่แค่
ความสามารถ ท่ีจะร้อยถอ้ยคาํเขา้ดว้ยกนัในประโยคต่างๆท่ีงดงาม” 232  

 

10:21  ซามูเอลและซาอูลเป็นตวัอยา่งประกอบของสุภาษิตน้ี   ถอ้ยคาํ (“ริมฝีปาก”) ของซามูเอล  



ไดเ้ป็นประโยชน์ต่อหลายคนในอิสราเอล (1 ซมอ. 3:19) แต่ซาอูลไดต้ายไปเพราะวา่เขา
ขาด “ความเขา้ใจ” เก่ียวกบัความจาํเป็นของเขาท่ีจะพึ่งพาพระเจา้ (1 ซมอ. 15:23) 

 

10:22  ความหมาย ตามตวัอกัษร ไม่ใช่วา่พระเจา้ “ไม่ไดเ้พิ่มความโศกเศร้า ” กบัพระพรของ
พระองค์  ท่ีบาํรุงผูค้น แต่หมายถึงวา่ พร้อมกบัพระพรแห่งความมัง่คัง่นั้น พระองคท์รง
จดัเตรียม  ความคิดท่ียนิดี ท่ีมีสันติสุขใหอี้กดว้ย (เปรียบเทียบ สดด . 127:1-2) 233 ฮาบากุก
และเปาโล ไดเ้รียนรู้บทเรียนน้ี (ฮบก. 3:17-19; ฟป. 4:11-13) 

 

10:23  อยา่งท่ีการทาํความชัว่ร้ายเป็น “การเล่นสนุก” ต่อคนโง่ ดงันั้นการทาํบางส่ิงท่ีฉลาดก็เป็น  
การเล่นสนุกต่ อ “บุคคล (คน) แห่งความเขา้ใจ ” ทั้งสองก็ช่ืนชอบส่ิงท่ีพวกเขาทาํ   ความ  
เพลิดเพลินไม่ไดม้าจากส่ิงท่ีไดท้าํไป แต่มาจากท่าทีของบุคคลท่ีกาํลงัทาํส่ิงนั้น 

 

“ประเด็นก็คือการลม้ละลายทางศีลธรรมของคนโง่  ผูซ่ึ้งถือวา่การทาํความผดิของ  
เขาก็เล็กนอ้ยเหมือนกบัการลอ้เล่น   การถากถางท่ีแขง็กระดา้งน้ีก็ตรงกนัขา้มกบั  
ท่าทีของบุคคลท่ีฉลาด ผูซ่ึ้งปัญญาเป็นความยนิดีและความปลาบปล้ืมของเขา. . .” 

 

เป็นท่ีชดัเจนวา่ บาลาอมัไดช่ื้นชอบการใหค้าํปรึกษาแก่คนโมอบัท่ีจะล่อลวงใหค้น
อิสราเอล  ท่ีจะทาํบาป (กดว. 31:16) แต่ฟีเนหสัไดย้นิดีในการปกป้องความบริสุทธ์ิของ
พระเจา้โดย การประหารศิมรีและคสบีท่ีบาป (กดว. 25) 

 

10:24  “อยา่งไรก็ตาม คนไร้กฎหมายผูซ่ึ้งไดอ้าจหาญในการปรากฏของเขาก็มีความกลวั  
ซ่ึงทาํใหว้ติกกงัวลถึงความหายนะท่ีใกลเ้ขา้มา . . . . ความปรารถนาของคน  ชอบ
ธรรม จะไดก้ารอนุญาตอยา่งแน่นอน แมก้ระทัง่พระพรตลอดไป” 234 

 

ความหายนะท่ีใกลจ้ะมาถึง (“ส่ิงท่ีเขาไดก้ลวั”) ของกษตัริยซ์าอูลไม่ไดข้ดัขว างเขาจากการ  
พุง่ไปขา้งหนา้ไปยงัสงคราม (1ซมอ. 31) ส่วน “ความปรารถนา ” ของโยบสาํหรับการแก้  
แคน้แทนและพระพรก็ไดเ้กิดข้ึน (“ไดรั้บอนุญาต ”) หลงัจากการรอคอยท่ียาวยาน (โยบ 
42) 

 

10:25  ความคิดของสุภาษิตน้ีก็กล่าว ซํ้ าความคิดของสุภาษิตก่อนหนา้น้ี บางคร้ังพระเจา้ทรงส่ง  



การพิพากษาท่ีเป็นหายนะมาเพื่อจะขจดัคนอธรรมใหอ้อกไปจากฉาก แต่คนชอบธรรมยงั  
คงอยู ่ส่ิงน้ีไดพ้ิสูจน์วา่เป็นจริงเม่ือบรรดาผูก้ล่าวหาของดาเนียลไดพ้ยายามท่ีจะฆ่าเขา แต่  
พวกเขาไดล้งเอยดว้ยการท่ีพวกเขาเองไดต้ายไป (ดนล. 6:4-24) เป็นท่ีชดัเจนวา่ ซาโลมอน  
ได้กล่าวถึง การพิพากษา หลกัๆของพระเจา้ท่ีน่ี  เน่ืองจากวา่ ในการมองระยะสั้นนั้น 
บ่อยคร้ัง แลว้คนชอบธรรมก็พินาศใน “อุบติัเหตุ” ท่ีน่าเศร้าใจ   การพิพากษาอิสราเอลและ
บรรดา  ประชาชาติเม่ือพระเยซูคริสตเ์สด็จกลบัมายงัโลก ณ การเสด็จมาคร้ังท่ีสองของ
พระองคน์ั้น จะเป็นเวลาเม่ือคนอธรรมจะพินาศ แต่คนชอบธรรมจะเขา้ไปสู่อาณาจกัรพนัปี
ของพระองค ์(มธ. 25:31-34) 

 

10:26  น่ีเป็นตวัอยา่งท่ีดีของสุภาษิตเชิงอุปมา (หรือเป็นสัญลกัษณ์ ) 235   คนข้ีเกียจก็คลา้ยกนักบั 
“นํ้าส้มกบัฟัน ” และ “ควนักบัต า” นํ้าส้มเปร้ียวทาํใหเ้สียวฟัน และควนัทาํใหต้าแดง   ใน 
ทาํนองเดียวกนั การส่งใครคนหน่ึงไปทาํภารกิจผูซ่ึ้งมีความตั้งใจท่ีเล็กนอ้ยสาํหรับมนัก็จะ  
พิสูจน์วา่จะ รบกวนผูท่ี้ไดส่้งเขาไปนั้นอยา่งยิง่   ในคาํอุปมาเร่ืองเงินสิบมินาของพระเยซู
นั้น ทาสผูซ่ึ้งไม่ไดท้าํส่ิงใดกบัส่ิงท่ีไดม้อบใหแ้ก่เขาก็เป็นตวัอยา่งท่ีดีของส่ิงท่ีคาํอุปมาน้ี
พรรณ- นาถึง (ลก. 19:20-26) 

 

“การพึ่งพาของเราต่อคนอ่ืนๆ ในสังคมต่างๆ ท่ีซ่ึงการแบ่งแยกแรงงานในการผลิต  
เป็นวถีิแห่งชีวติก็พิสูจน์วา่ผดิหวงัมากท่ีสุ ดเม่ือบรรดาผูท่ี้เราพึ่งพาใหมี้ ความ
รับผดิชอบท่ีสาํคญั เช่น ช่างประปา ช่างไฟฟ้า ผูช่้วยผูบ้ริหาร หรือนายหนา้คา้ หุน้
นั้น ลม้เหลวท่ีจะทาํงานของพวกเขาตามตาราง” 236 

 

สุภาษิต 4 ประการดงัต่อไปน้ีก็เปรียบเทียบคนชอบธรรมและคนอธรรมในปัจจุบนัและใน  
 อนาคต 

 

10:27  ตามปกติแลว้ บุคคลท่ียาํเกรงพระเจา้ก็มีชีวติยาวนานกวา่ และบุคคลท่ีไม่ยาํเกรงพระเจา้ก็  
ดาํเนินชีวติท่ีสั้นกวา่ (เปรียบเทียบ รม. 6:23) แมว้า่มีขอ้ยกเวน้มากมาย สุภาษิตน้ีก็เป็นจริง  
ในฐานะสุภาษิต    เน่ืองจากวา่นํ้าพระทยัของพระเจา้ก็คือท่ีจะอวยพรผูค้น (ยน. 3:16) 
บรรดาผูท่ี้ดาํเนินชีวติในความสอดคลอ้งกบันํ้าพระทยัของพระองคต์ามปกติแลว้จะ
ประสบกบัพระพรของพระองค ์ซ่ึงหน่ึงในนั้นก็คือการข ยายของชีวติขณะน้ี (อพย. 20:12; 
20:12; อฟ. 6:2) จุดหมายนิรันดร์ไม่ไดถู้กกล่าวถึงในสุภาษิตน้ี   การสาํรวจถึงบรรดา
กษตัริยข์อง  อิสราเอลแสดงใหเ้ห็นวา่ คนชอบธรรมท่ามกลางพวกเขาโดยทัว่ไปแลว้ได้



ปกครองและมี ชีวติยาวนานกวา่คนอธรรม ดว้ยขอ้ยกเวน้บางอยา่ง 

 

10:28  ส่ิงท่ีคนชอบธรรมหวงัไวก้็จะเกิดข้ึน และเขาหรือเธอจะเป็นสุข แต่ส่ิงท่ีคนอธรรมหวงัไว้  
จะไม่เกิดข้ึน และเขาเหรือเธอจะผดิหวงัและเป็นทุกข ์น่ีเป็นจริงเพราะวา่พวกเขาหวงัในส่ิง  
ต่างๆท่ีแตกต่างออกไป และพระเจา้ทรงควบคุมส่ิงเหล่าน้ี   เยเรมียแ์ละกษตัริยเ์ศเ ดคียาห์ 
เป็นตวัอยา่งประกอบของ ความหวงัสองอยา่งและผลลพัธ์สองอยา่ง (ยรม. 38-39) เยเรมีย์ 
ไม่เป็นสุขท่ีวา่เยรูซาเล็มไดถู้กทาํใหพ้า่ยแพโ้ดยคนบาบิโลน  แต่เขาเป็นสุขท่ีวา่พระเจา้ได้  
บรรลุคาํเผยพระวจนะต่างๆท่ีพระองคไ์ดใ้หแ้ก่เขาอยา่งสัตยซ่ื์อ 

 

10:29  “ทางของพระเจา้” เป็นทางท่ีซ่ึงพระเจา้ทรงแนะนาํใหผู้ค้นท่ีจะดาํเนิน (เปรียบเทียบ สดด . 
143:8; และขอ้อ่ืนๆ ) มนัเป็น “ท่ีกาํบงัเขม้แขง็แก่ผูท่ี้ประพฤติอยา่งเท่ียงธรรม ” เพราะวา่  
พระเจา้ทรงปกป้องบ รรดาผูท่ี้ดาํเนินในทางของพระองค ์ มนัเป็น “ความเสียหายต่อผู ้  
กระทาํความชัว่” เพราะวา่พวกเขาปฏิเสธท่ีจะดาํเนินในทางนั้น และดงันั้นก็เส่ียงต่อปัญหา  
มากมาย 

 

10:30  บุคคลชอบธรรมจะไ ม่หว ัน่ไหวอยา่งถาวรหรือในท่ีสุด แมว้า่เขาหรือเธอจะประสบกบั  
ความยากลาํบากและการล่าถอย อยา่งไรก็ตามคนอธรรมจะไม่ประสบกบัพระพรของ  พระ
เจา้ ในท่ีสุด การอยูใ่นแผน่ดินแห่งพระสัญญาเป็นความหวงัของค นอิสราเอลท่ี พเนจรถึง
พระพรในท่ีสุดของพระเจา้  อีกทางหน่ึงก็คือ การถูกเนรเทศจากแผน่ดินนั้น  

 

‚โดยทัว่ไปแลว้ สุภาษิตน้ีหมายถึงวา่ คนชอบธรรมรักษาไวซ่ึ้งตาํแหน่งท่ีเขาถืออยู่  
อยา่งปราศจากความกลวั ซ่ึงในทางตรงกนัขา้มนั้น ทุกคนผูซ่ึ้งไม่ไดย้ดึถือพระเจา้  
ก็สูญเสียตาํแหน่งภายนอกของพวกเขาอีกดว้ย” 237 

 

‚กลุ่มคนจาํนวนมากของผูถื้อคาํพยานในแต่ละฝ่ายก็ปรากฏข้ึนเพื่อท่ีจะยนืยนัถึง  
ความจริงท่ีจริงจงัท่ีน่ีซ่ึงแจกแจงอยา่งมีแก่นสารมาก [ในขอ้ 27-30] คาอินกบั  อา
แบล โนอาห์กบัโลกก่อนสมยันํ้าท่วมโลก  อบัราฮมัและญาติท่ีนั บถือรูปเคารพ  
อิสอคักบัอิชมาเอล ยาโคบกบั เอซาว โยเซฟกบัพวกผูก้ล่าวหาของเขา  ทั้งหมดอยู่  
ในพระธรรมเล่มแรกของพระคมัภีร์ พร้อมกบั คนจาํนวนมากมายตลอดพระธรรม  
ต่างๆ ท่ีเหลือนั้นก็เป็นพยานถึงความตรงกนัขา้มท่ียิง่ใหญ่ซ่ึงคาํพยานของประสบ-  
การณ์ในทุกยคุนั้นไดย้นืยนัไว”้ 238 



 

สุภาษิตสองขอ้สุดทา้ยในบทน้ีกล่าวถึงคาํพดู 

 

10:31 ถอ้ยคาํแห่งปัญญาท่ีออกมาจาก “ปากของคนชอบธรรม ” สะทอ้นถึงการเปิดเผยและ  
มุมมองของพระเจา้ ถอ้ยคาํของคนอธรรมก็บิดเบือน (“ตลบตะแลง”) และขดัแยง้กนั เพราะ  
วา่เขาหรือเธอไม่ไดรั้บเอามุมมองของพระเจา้ในเร่ืองความเป็นจริงอยา่งสมํ่าเ สมอ (เปรียบ 
เทียบ ขอ้ 13) บั้นปลายก็คือวา่ถอ้ยคาํเหล่านั้น ก็ลม้เหลวท่ีจะ น่าเช่ือถือ  ซ่ึงซาโลมอนได้  
เปรียบเทียบกบัการท่ีล้ิ นของบุคคลหน่ึงไดถู้ก “ตดัออก ” บรรดาผูเ้ขียนพระคมัภีร์ เป็น  
ตวัอยา่งประกอบของบรรทดัแรก และบรรดาผูเ้ผยพระวจนะเทจ็และครูสอนเทจ็ก็เป็น  
ตวัอยา่งประกอบของบรรทดัท่ีสอง 

 

10:32    การพดูบ่งบอก ถึงคุณลกัษณะ “เหมาะสม ” (NIV) ก็ดีกวา่ “ยอมรับได้ ” และ “บิดเบือน ” 
หมายถึง ไม่เหมาะสม 

 

‚ ‘ตลบตะแลง’ เป็นส่ิงตรงกนัขา้มของการเป็นท่ียอมรับได ้มนัหมายถึง การกล่าว  
ส่ิงต่างๆ  ในแนวทางท่ีบิดเบือน ท่ียอ้นกลบั หรือท่ีข้ึ นลงโดยเจตนา   การโกหก 
การสาปแช่ง การใส่ร้ายป้ายสี และการนาํไปผดิๆจะเป็นรูปแบบท่ีธรรมดาท่ีสุด  
ของมนั” 239 

 

ถอ้ยคาํของผูเ้ผยพระวจนะหนุ่มจากยดูาห์ไดม้าจากพระเจา้และตรงไปตรงมา แต่ถอ้ยคาํ
ของ ผูเ้ผยพระวจนะแก่จากเบธเอลนั้นตลบตะแลง (1 พกษ. 13:1-32) 

 

2. การด าเนินชีวติที่ฉลาดในหลายบริบท 11:1-5 

 

‚. . . มีหวัขอ้หน่ึงท่ีครอบคลุมซ่ึงจะปรากฏอยา่งต่อเน่ืองโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในส่ีหรือหา้บทถดัไป 
และนัน่คือ ความตรงขา้มระหวา่งคนชอบธรรมและคนอธรรม มนัก็มีบ่อยๆอยา่งคร่าวๆ เหมือนกบั  
ความตรงขา้มระหวา่งคนฉลาดและคนโง่” 240 

 

ส่ิงต่างๆท่ีเป็นท่ีเกลียดชงัต่อพระเจา้เก่ียวขอ้งกบับทท่ี 11 อยา่งมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ขอ้ 1-21 

 



‚สุภาษิตสา มขอ้ถดัไปกล่าวถึงความซ่ือสัตย ์ความสุขมุ และความไม่ผดิ หรือความเรียบง่ายแบบ  
 บริสุทธ์ิ” 241 

 

11:1  สุภาษิตเหมือนกนัพร้อมกบัความแตกต่างท่ีเล็กนอ้ยก็ปรากฏอีกคร้ังใน 20:23 (เปรียบเทียบ 
12:22; 15:8; 16:11; 20:10) คาํสัญญาของศกัเคียสควรเป็นเหตุใหผู้ก้ระทาํความผดิ  แห่ง
สุภาษิตน้ีท่ีจะละอายใจ (เปรียบเทียบ ลก. 19:8) 

 

‚ตราชัง่ท่ีไม่ซ่ือบ่งบอกถึงการขาดความเท่ียงตรงในใจ” 242 

 

11:2 บุคคลท่ีเยอ่หยิง่ก็ปฏิเสธท่ีจะยอมรับคาํแนะนาํจากพระเจา้ ซ่ึงจะส่งผลใหเ้กิดการท่ีเขาหรือ  
เธอไดรั้บเกียรติ ถา้เขาหรือเธอจะทาํตามมนั คนท่ีถ่อมใจก็รับเอาคาํแนะนาํของพระเจา้ 
และ  นัน่คือปัญญาของพวกเขา 243 ความหยิง่มาก่อนการลม้ กษตัริยเ์นบูคดัเนสซาร์
จาํเป็นตอ้ง เรียนรู้บทเรียนน้ีในแนวทางท่ียากลาํบาก (ดนล. 4) 

 

“คนอธรรมเช้ือเชิญความหยิง่เขา้มาในฐานะแขกของพวกเขา แต่เหมือนกบัฝาแฝด  
ท่ีแยกออกจากกนัไม่ไดน้ั้น ความขายหนา้ก็มาพร้อมกบัเธอในฐานะแขกท่ี ไม่ได ้
รับเชิญ” 244 

 

11:3  เม่ือบุคคลหน่ึงตดัสินใจท่ีจะเดินในทางของพระเจา้ เขาหรือเธอสามารถพึ่งพาพระวญิญาณ  
ของพระเจา้ท่ีจะจดัเตรียมการ นาํพาและ การแนะนาํได ้ (เปรียบเทียบ สดด . 32:7-8) โอบา
ดีห์ เป็นตวัอยา่งในแง่บวก (1 พกษ. 18:3-4) และกษตัริยอ์าหบัเป็นตวัอยา่งในแง่ลบ (1 
พกษ. 21:25) 

 

11:4     ความร่ํารวยก็ไม่เป็นประโยชน์ในวนัแห่งพระพิโรธของพระเจา้ (เปรียบเทียบ 10:2; โยบ 
21:30; อสค . 7:19; ศฟย . 1:18)245 เศรษฐีในเร่ืองราวของพระเยซูเก่ียวกบัเศรษฐี  และ
ลาซารัสไดค้บ้วา่ส่ิงน้ีเป็นจริง (ลก. 16:19-31)   โนอาห์เป็นตวัอยา่งของความจริงท่ีวา่  

 

  “ความชอบธรรมช่วยกูใ้หพ้น้ความมรณา” 

 

ขอ้ท่ี 5-11 เปรียบเทียบคนชอบธรรมกบัคนอธรรม   ผลกรรมสนองถูกกล่าวถึง (เปรียบเทียบ กท. 6:7) 



 

11:5 โดยทัว่ไปแลว้ บุคคลท่ีจดัการกบับาปของเขาหรือของเธออยา่งเหมาะสมจะผา่นไปในชีวติ  
ไดง่้ายดายพร้อมกบัปัญหาหลกัไม่ก่ีอยา่ง   อยา่งไรก็ตาม “ความชัว่ร้าย” ของคนอธรรมจะ  
เป็นเหตุใหเ้ขาหรือเธอท่ีจะสะดุดและ “ลม้ลง” โยเซฟและพวกพี่ชายท่ีเกลียดชงัเขาก็เป็ น 
ตวัอยา่งของวถีิชีวติสองอยา่งน้ี 

 

11:6  สุภาษิตน้ีก็คลา้ยกนัอยา่งมากกบัสุภาษิต ก่อนหนา้น้ี “ความชอบธรรม ” ของบุคคลท่ีชอบ  
ธรรมจะช่วยกูเ้ขาหรือเธอเม่ือบุคคลนั้นถูกกล่าวหาถึงการทาํผดิบางอยา่ง เพราะวา่ช่ือเสียง  
ของเขาหรือของเธอมกัจะทาํใหพ้วกผูก้ล่าวหาท่ีจะสันนิษฐานถึงส่ิงดีท่ีสุดของเขาหรือของ  
เธอไว  ้ อยา่งไรก็ตามบุคคลท่ีโลภจะคน้พบวา่ ความทรยศของเขาหรือของเธอในการไดม้า
ซ่ึง ส่ิงท่ีเขาหรือเธอโลภนั้นก็ทาํใหเ้ขาหรือเธอติดบ่วง เอสเธอร์ไดรั้บความโปรดปรานของ  
สามีของเธอโดยอุปนิสัยแต่ก่อนของเธอ ส่วนความโลภ ต่อเกียรติ ของฮามานนั้ นได้นาํ
ความ หายนะมาสู่เขา 

 

11:7  เพราะวา่คนอธรรมดาํเนินชีวติเพื่อปัจจุบนั เม่ือพวกเขาตายไป ส่ิงท่ีพวกเขาไดห้วงัวา่จะ  
ไดรั้บก็หายวบัไป (“จะพินาศ”) น่ีก็เป็นจริง สาํหรับคนอธรรมอีกประเภทหน่ึง คือ ผูซ่ึ้งพึ่ง 
พากาํลงัของเขาเอง (“ความหวงัของคนท่ีแขง็แรง ”) แทนท่ีจะพึ่ งพาพระเจา้   เศรษฐีโง่ใน  
คาํอุปมาของพระเยซูก็เป็นกรณีของประเด็นน้ี (ลก. 12:20) 

 

11:8     คนอธรรมไม่ไดป้ระสบกบัการช่วยใหพ้น้จากปัญหาในท่ีสุด แต่ในท่ีสุดแลว้พวกเขาจะไป  
ยงั “ท่ี” ท่ีไดส้งวนไวส้าํหรับพวกเขาเป็นนิตย์  ดาเนียลไดรั้บการช่วยกูจ้ากถํ้าสิงห์ แต่
บรรดา ผูก้ล่าวหาของเขาไดพ้ินาศท่ีนัน่ (ดนล. 6) 

 
11:9  ภรรยาของโปทิฟาร์ไดแ้สวงหาท่ีจะทาํลายโยเซฟ แต่โดยทางความรู้แทจ้ริงของเขาในเร่ือง  

พระเจา้นั้น โยเซฟไดรั้บการช่วยกู ้(ปฐก. 39) 
 
  ‚สุภาษิตสามขอ้ท่ีตามมาก็เช่ือมโยงกบัธรรมชาติของเมืองและชีวติของประเทศ 
  และระหวา่งสองขอ้นั้นก็กล่าวถึงการเยาะเยย้และการลอบกดั” 246 

 
11:10  บ่อยคร้ังในพระธรรมสุภาษิ ตนั้น “เมือง” แสดงถึง สภาพ (โดยการเรียกช่ือส่ิงหน่ึงโดย  ใช้

อีกส่ิงหน่ึงแทน ) คือ ชีวติของประเทศ   เม่ือส่ิงต่างๆ  ไดด้าํเนินไปอยา่งดีสาํหรับดาวดิท่ี  



ชอบธรรม อิสราเอลไดย้นิดี (เปรียบ เทียบ 2 ซมอ . 19:14) เม่ืออาบีเมเลคไดต้ายไป  
อิสราเอล ไดย้นิดีเช่นกนั (วนฉ. 9:50-57) 

 

11:11     ความเท่ียงธรรมของดาวดิไดน้าํไปสู่การสถาปนากรุงเยรูซาเล็ม (2 ซมอ. 5:6-10) แต่ถอ้ยคาํ 
ของกษตัริยส่ี์องคสุ์ดทา้ยท่ีอธรรมแห่งยดูาห์ไดส่้งผลต่อการถูกโค่นลม้และการส้ินสุ ด (2 
พกษ. 24-25)  

 

‚เฮนรีตา้ เมียร์ เคยกล่าวไวว้า่ ‘พระเจา้ไดส้ร้างประเทศ มนุษยไ์ดส้ร้างเมือง แต่
มาร ไดส้ร้างเมืองเล็กๆ’‛247 

 

11:12     ‚ดูหม่ิน” หมายถึง “เหยยีดหยาม” (RSV) การสาปแช่งดาวดิโดยชิเมอีเป็นตวัอยา่งประกอบ  
ของบรรทดัแรก ในสุภาษิตน้ี และการตอบสนองท่ี ไดย้บัย ั้งไวข้องดาวดิเป็นตวัอยา่ง
ประกอบของบรรทดัท่ีสอง (2 ซมอ. 16:5-14) 

 

11:13   การเผยเร่ืองราวเก่ียวกบัผูค้นและเหตุการณ์ต่างๆบ่อยคร้ังแลว้สามารถส่งผลต่อ การเปิดเผย  
ขอ้มูล “ลบั” (เปรียบเทียบ 20:19; ลนต. 19:16) เปาโลไดเ้ตือนทิโมธีถึงแนวโนม้ท่ามกลาง  
หญิงม่าย สาวๆท่ีจะทาํส่ิงน้ี (1 ทธ. 5:13) ในอีกดา้นหน่ึง บุคคลท่ีคู่ควรแก่การวางใจ ก็
ไม่ได้ แบ่งปันทุกส่ิงท่ีเขาหรือเธอรู้     พระเยซูไดส้นบัสนุนการเผชิญหนา้ “ส่วนตวั” ท่ีมี
ความรัก มากกวา่การนินทา (มธ. 18:15) 

  

11:14  ‚. . . โดยทัว่ไปแลว้ มนัถูกคน้พบท่ีจะเป็นจริงท่ี วา่ มนัดีกว่าสาํหรับผูค้น เม่ือพวก
เขาถูกควบคุมตามกฎหมายและบทสรุปท่ีซ่ึงได้ เป็นผลมาจากความรอบคอบท่ีเอา
ใจใส่ของบ รรดาผูท่ี้สามารถและมีสิทธิอาํนาจ มากกวา่เม่ือชะตาของพวก  เขาได้
ถูกมอบแก่คนหน่ึงหรือคนจาํนวนนอ้ยอยา่งไม่มีเง่ือนไข” 248 

 

ตวัอยา่งก็คือคริสเตียนเร่ิมแรกผูซ่ึ้งไดแ้สวงหาคาํปรึกษาของคนอ่ืนๆ  ในกรุงเยรูซาเล็ม เม่ือ  
ความแตกต่างของความคิดเห็นไดเ้กิดข้ึน (กจ. 15) ความสาํคญัของการแสวงหา “การนาํ 
พา” จาก “ท่ีปรึกษา” ก็ถูกเนน้ในพระธรรมสุภาษิตหลายคร้ัง (เปรียบเทียบ 15:22; 20:18; 
24:6) 

 

‚ท่ีจะพึ่งพาการตดัสินของตนเองหรือของบุคคลหน่ึงทั้งส้ินนั้นก็เป็นความโง่ อยา่ง



ส้ินเชิง” 249 

 

‚เรายนืใกลผ้า้ใบมากเกินไปเพื่อจะดูภาพทั้งหมด  และเราก็นาํหมอกทางอารมณ์  
จาํนวนมากไปสู่การตดัสินใจของเราจนส่ิงท่ีเราเห็นนั้นก็พร่ามวั” 250 

 

11:15  เราไดย้นิคาํแนะนาํน้ีมาก่อน (เปรียบเทียบ 6:1-5) ท่ีน่ีซาโลมอนไดแ้สดงออกถึงความจริง  
อยา่งกระชบั มนัอนัตรายอยา่งมากท่ีจะรับหน้ีของอีกคนหน่ึงมาเป็นหน้ีของตนเอง   มนั  
อาจจะมีบางโอกาสท่ีบุคคลหน่ึงอาจเลือกท่ีจะทาํอยา่งนั้น แต่ตามปกติแลว้น่ีพิสูจน์วา่มี  
ราคาสูง ตวัอยา่งเช่น ความเตม็ใจ ขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเราท่ี รับเอาหน้ี บาปของมนุษย์  
มาไวท่ี้พระองคเ์อง   ซ่ึงทาํใหพ้ระองคสู์ญเสียชีวติของพระองค ์

 

4.  การลงทุนทีฉ่ลาด 11:16-31 

 

11:16  ความจริงของบรรทดัแรกของสุภาษิตน้ีก็เป็นท่ีสังเกตไดใ้นเร่ืองราวของอาบีกายลิ (1 ซมอ. 
25) อยา่งท่ีกาํลงัแห่งคุณลกัษณะไดช่้วยใหเ้ธอท่ีจะไดรั้บ “เกียรติ” จากดาวดิและคนของเขา 
ดงันั้นกาํลงัแห่งร่างกายก็ช่วยใหบุ้คคลหน่ึงท่ีจะรักษาสมบติัของเขาหรือของเธอไวเ้ม่ือคน  
อ่ืนๆ จะฉวยเอา 

 

‚หน่ึงในคุณความดีท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดก็คือท่ีจะเป็นอิสระจากการครอบครอง” 251 

 

ดาวดิเองเป็นตวัอยา่งของบรรทดัท่ีสอง เม่ือทหารบางคนท่ีอิจ ฉาไดคุ้กคามเขา (1 ซมอ. 30) 
ประเด็นของการเปรียบเทียบก็คือ วา่กาํลงัสามารถมาจากพลงัฝ่ายวญิญาณและพลงัทาง  
ร่างกายได ้ 

 

11:17 มนัดูเหมือนวา่ บุคคลท่ี “เมตตา” ทาํใหต้วัเองเจบ็ และบุคคลท่ี “โหดร้าย” ทาํประโยชน์แก่  
ตวัเอง  แต่ส่ิงท่ีตรงกนัขา้มก็เป็นจริง (เปรียบเทียบ มธ . 5:3-12) อิสอคัเป็นตวัอยา่งของ  
บุคคลประเภทแรกในกลอนสองแถวน้ี (ปฐก . 26) และโยอาบเป็นตวัอยา่งของบุคคล  
ประเภทท่ีสอง (1 พกษ. 2:5-6) ความบาปและความชอบธรรมก็ตรงกนัขา้มกนัอีกคร้ัง  หน่ึง
ในขอ้ 18-21 

 



11:18  คนอธรรมหวา่นความชัว่ร้ายและเก็บเก่ียวส่ิงท่ีเขาไม่ไดค้าดห วงัไว ้(“ค่าจา้งท่ีหลอกลวง ” 
เปรียบเทียบ รม. 6:23) คือ การลงโทษของพระเจา้แทนท่ีจะเป็นพระพร ในอีกดา้นหน่ึง คน  
ชอบธรรม “หวา่นความชอบธรรม ” และเก็บเก่ียวส่ิงท่ีเขาหวา่น คือ พระพร (เปรียบเทียบ 
กท. 6:7) บ่อยคร้ังแลว้รางวลัอนัแรกก็หลอกลวงและผดิหวงั แต่รางวลัอนัหลงันั้น พึงพอใจ
อยา่งแทจ้ริง   ฮามานไดเ้ก็บเก่ียว ผลผลิตท่ีขมข่ืนสาํหรับการหวา่นท่ีชัว่ร้ายของเขา ส่วน
พระเยซูไดรั้บเกียรติสาํหรับการหวา่นของพระองคโ์ดยแทจ้ริง 

 

11:19     คุณภาพเตม็ท่ีของชีวติก็ ถูกกล่าวถึง ในสุภาษิตน้ี (เปรียบเทียบ ยน . 10:10) ไม่ใช่แค่การ  
ครอบครองชีวติเท่านั้น   กษตัริยเ์ฮเซคียาห์ไดม้า “ถึงชีวติ” ส่วนกษตัริยเ์ซนนาเคอริบไดน้าํ  
มาซ่ึง “การตายของเขาเอง” (2 พศด. 32) 

 

“เน่ืองจากวา่ชีวติและความตายเป็นผลจากการเลือกต่างๆทางศีลธรรม  ความชอบ  
ธรรมตอ้งไดรั้บการติดตาม. . . . ‘ชีวติ’ และ ‘ความตาย’ อธิบายถึงการผนัแปร ของ
ชีวติน้ี แต่ก็สามารถอา้งอิงถึงชีวติหลงัจากความตายอีกดว้ย” 252 

 

11:20  บุคคลท่ี “ตลบตะแลง” คือผูท่ี้ยนืกรานในการติดตามความชัว่ แมว้า่เขาหรือเธอรู้วา่มนั  จะ
จบลงอยา่งไร   บุคคลท่ี “ไร้ตาํหนิ ” ก็ไม่จาํเป็นวา่จะตอ้งปราศจากบาป แต่เขาหรือเธอ  
จดัการกบัความบาปอ ยา่งเหมาะสม พระเจา้เกลียดชงับุคคลแรก  และรักบุคคลท่ีสอง   
กษตัริยซ์าอูลนั้นตลบตะแลงและกษตัริยด์าวดินั้นไร้ตาํหนิ 

 

11:21  คนทาํชัว่นั้นจะประสบกบัการลงโทษ ส่วน “ลูกหลานของคนชอบธรรม ” จะไดรั้บ  
ประโยชน์จากการอยูใ่นทางธรรมของบรรพบุรุษของพวกเขาต่อไป และ “จะไดรั้บการช่วย 
กู”้ จากการพิพากษาบางอยา่งของพระเจา้ (เปรียบเทียบ อพย . 20:5-6) คาอินและอาแบล  ก็
เป็นกรณีในประเด็นน้ี (ปฐก. 4) 

 

11:22  น่ีเป็นสุภาษิตเชิงอุปมา (หรือสัญลกัษณ์ ) อีกขอ้หน่ึง    อยา่งท่ี ‚แหวนทองคาํ” ท่ีสวยงาม  
และมีค่าท่ีอยูผ่ดิท่ีในจมูกหมูนั้น  ผูห้ญิงท่ีสวยง ามก็เป็นความขดัแยง้เช่นกนัถา้เธอขาด  
วฒันธรรม (“ความสุขมุ”) คุณสมบติัในแง่ลบก็ลบลา้งคุณสมบติัในแง่บวก   เยเซเบลก็เขา้  
ไดก้บัภาพน้ี    

  

   “เหมือนดัง่แหวนทองบนจมูกหมูคือใบหนา้ท่ีสวยงามบนสมองท่ีวา่งเปล่า”253  



 

  “ความงามท่ีปราศจากปัญญา เป็น ความไม่สอดคลอ้งกนัอ ยา่งส้ินเชิง  ดูสุภาษิต 
 31:30‛ 254 

 
  ”ถา้ความคิดของการเปรียบเทียบถูกดาํเนินการไปสักเล็กนอ้ยมนัจะเป็นท่ีตระหนกั  วา่หมู 

จะทาํลายห่วงทองคาํอยา่งรวดเร็ว และดงันั้นผูห้ญิงท่ีปราศจากความสุขมุจะทาํลายความ
สวยงามของเธอเองอยา่งแน่นอน "255  

 

11:23  ‚คนชอบธรรม ” ปรารถนาส่ิงท่ี “ดี” “เท่านั้น” ดงันั้นส่ิงท่ีพวกเ ขาปรารถนาก็เป็นท่ี  โปรด
ปรานแด่พระเจา้และบรรลุ ได ้  ตรงกนัขา้ม “คนอธรรม” ปรารถนาส่ิงท่ีเลวเท่านั้น ดงันั้น
ส่ิงท่ีพวกเขาปรารถนาก็ไม่ไดเ้ป็นท่ีโปรดปรานแด่พระเจา้ และส่ิงท่ีพวกเขาปรารถนา  ก็
กระตุน้  “พระพิโรธ ” ของพระองค ์ (เปรียบเทียบ 10:28) จงเปรียบเทียบ เยเรมีย ์ (ยรม . 
17:16) กบักษตัริยเ์ศเดคียาห์ (ยรม. 34:1-3)   ‚สุภาษิตสามขอ้เก่ียวกบัการใหท่ี้ไม่ใช่การ  
สูญเสียแต่เป็นการได ้[การดาํเนินต่อไป]” 256    

 

11:24  อยา่งเหน็บแนมแลว้ ทรัพยส์มบติัของผูใ้หท่ี้ใจกวา้ง (“ผูท่ี้แจกจ่าย ”) ตามปกติแลว้ก็เพิ่ม  
พนูข้ึน แมว้า่เขาใหห้ลายส่ิงไป แต่ทรัยพส์มบติัของบุคคลท่ีเห็นแก่ตวัตามปกติแลว้ก็ลดลง 
แมว้า่เขารักษา (“ระงบั”) พวกมนัไว ้  ตามปกติแลว้ ความใจกวา้งนาํมาซ่ึงพระพร 

 

“การไม่ใชจ่้ายเงินนั้นออกไปอาจเป็นการใชจ่้ายส้ินเปลือง”   พระเจา้ของเราไม่ได้  
เรียนรู้ค ณิตศาสตร์จาก หนงัสือท่ีบนัทึกข้ อมูลสถิติของริชาร์ดท่ีน่าสงสาร [ซ่ึง
กล่าววา่ “การไม่ใชจ่้ายเงินนั้นออกไปก็เท่ากบัการไดเ้งินนั้นเขา้มา ”]. . . ‘แจกจ่าย’ 
ท่ีน่ีหมายถึง การแจกจ่ายอยา่งกวา้งขวาง อยา่งใจกวา้ง บางทีก็ไม่ไตร่ตรอง และ
การใหค้วามสนใจท่ีเล็กนอ้ยต่อท่ีท่ีความใจดีนั้นไป” 257 

 

คริสตจกัร ณ เมืองฟีลิปปีไดรั้บการชมเชยสาํหรับความใจกวา้งของพวกเขา (ฟป. 4:10-19) 
นาบาลเป็นตวัอยา่งดั้งเดิมของความโลภและการครอบงาํตนเอง (1 ซมอ. 25:10-11, 38) 

 

11:25  ความขนานท่ีมีความหมายเหมือนกนัของสุภาษิ ตน้ียกยอ่งการใหท่ี้ “ใจกวา้ง” อคัรทูตเปา
โล ไดก้ระตุน้คริสตจกัรโครินธ์ตามบรรทดัเหล่าน้ี (เปรียบเทียบ 2 คร. 9:6-7) 

 



11:26 ความขนานท่ีตรงกนัขา้มของสุภาษิตน้ี เปรียบเทียบผลลพัธ์ของความข้ีเหนียวและความใจ  
กวา้ง ถา้บุคคลหน่ึงมีส่ิงท่ีคนอ่ืนๆตอ้งการและไม่ไดใ้หส่ิ้งนั้นแก่พวกเขา  พวกเขาจะ  “สาป 
แช่งเขา” แต่ถา้เขาแจกจ่ายมนั แมก้ระทัง่ตอ้งเสียสละ คนอ่ืนๆจะอวยพรเขา   เนหะมียไ์ด้  
ทาํการเสียสละเป็นส่วนตวัเพื่อสวสัดิภาพของ คนอิสราเอลดว้ยกนัของเขา (นหม . 5:14) 
อยา่งท่ีเปาโลไดท้าํเ พื่อคริสเตียนท่ีเขาไดป้รนนิบติั (1 ธส. 2:9; 2 ธส. 3:8) บุคคลหน่ึง  
แปลกใจ วา่อคัรทูตยอห์นไดมี้สุภาษิตน้ีในความคิดหรือไม่เม่ือท่านไดเ้ขียนเก่ียวกบัการ
แบ่งปันส่ิงท่ีคนหน่ึงมีกบัคนอ่ืนๆ ท่ีมีความตอ้งการ (1 ยน. 3:17) 

 

11:27  บรรดาผูท่ี้ติดตามส่ิงท่ี “ดี” ก็อยูบ่นเส้นทางไปสู่การไดรั้บ “ความโปรดปราน ” กบัคนอ่ืนๆ 
อยา่งแทจ้ริง   คาเลบก็เป็นตวัอยา่ง (ยชว. 14:6-13) อยา่งตรงกนัขา้มแลว้ บรรดาผูท่ี้ติดตาม 
“ความชัว่” จะพบวา่มนั “จะมาเหนือ (ถึง) พวกเขา”   อาโดนีเบเซกก็เป็นกรณีในประเด็นน้ี 
(วนฉ. 1:5-7)   ตามปกติแลว้ ผูค้นไดรั้บส่ิงท่ีพวกเขาแสวงหา ไม่วา่ส่ิงดีหรือส่ิงชัว่ 

 

11:28 น่ีเป็นหน่ึงในหลาย คาํเตือนเก่ียวกบัความโง่เขลาของการวา งใจในความมัง่คัง่สาํหรับ
ความสุข ความมัน่คง และสถานะ (เปรียบเทียบ มก . 10:25; 1 ทธ. 6:10, 17) จงจดจาํถึง
เศรษฐีโง่ (ลก. 12:16-21) 

 

‚ความมัง่คัง่แท้ เป็นศีลธรรมไม่ใช่วตัถุ คนชอบธรรมนัน่เองไม่ใช่คนร่ํารวย  ผูซ่ึ้ง 
มัง่คัง่อยา่งแทจ้ริง จงดูผูเ้ป็นสุขแห่งสดุดีบทท่ี 1 [เปรียบเทียบ ยรม. 17:7-8]‛ 258 

 

11:29     การทาํให ้ “ครัวเรือน ” ของบุคคลหน่ึงลาํบากบางทีอา้งอิงถึงการละตวัอยา่งท่ีแยไ่วเ้พื่อ  
บรรดาผูท่ี้ตามมาทีหลงัจะทาํตาม   กษตัริยเ์ยโรโบอมัท่ี 1 ไดท้าํใหค้รัวเรือนแห่งอิสราเอล  
ลาํบากและไดรั้บอาณาจกัรท่ีวา่งเปล่าเป็นมรดก (1 พกษ. 12)   ‚ลม” ท่ีน่ีบางที แสดงถึง ถูก
ละไวโ้ดยไม่มีส่ิงใด คือบางส่ิงท่ีไม่สามารถถูกจบัฉวยไวไ้ด ้ (27:16; โยบ 15:2; ปญจ. 1:14, 
17; อสย. 26:18; ยรม. 5:13; มคา. 2:11) มนัอาจบ่งบอกถึงบางส่ิงท่ีแยแ่ละเป็นอนัตราย  
อยา่งเช่น ลมร้อนท่ีอนัตรายในปาเลสไตน์ (เปรียบเทียบ ขอ้ 17; ยชว. 7:26) คนโง่ท่ีจดัการ  
กบัหน้ีของเขาอยา่งผดิๆ ก็อาจจะตอ้งขายตวัเขาเองใหเ้ป็นทาสของคนฉลาด  ผูซ่ึ้งเป็น  
ผูจ้ดัการท่ีดีกวา่ ตวัอยา่งก็จะเป็นบุคคลท่ี เป็นหน้ีอยา่งมากและจาํตอ้งขายทรัพยส์มบติัทั้ง  
หมดของเขาเพื่อจะชาํหน้ีแก่เจา้หน้ีของเขา (เปรียบเทียบ ลก . 12:57-59) กษตัริยเ์บลชสัซาร์  
ไดก้ลายมาเป็นคน รับใชต่้อดา เนียล  (ดนล. 5) อยา่งท่ีเฟสทสัไดก้ลายมาเป็นคน รับใช้ต่อ 
เปาโล (กจ. 25) ในแง่วญิญาณ 



 

‚การไร้ความสามารถในส่ิงใดก็ตามก็นาํไปสู่การเป็นทาส” 259 

 

11:30     คนชอบธรร มปฏิบติั ดว้ยอิทธิพลท่ีใหชี้วติ ยิง่ไปกวา่นั้นอีก  คนฉลาด ก็นาํคนอ่ืนมาสู่
ปัญญา    นัน่คือ เขาหรือเธอทาํใหค้นอ่ืนสนใจดว้ยแนวคิดหรืออิทธิพล (เปรียบเทียบ 2 
ซมอ. 15:6) 260    ในขณะท่ีมนัเป็นจริงท่ีวา่ การประกาศนาํวญิญาณเป็นงานท่ีฉลาด  การนาํ
วญิญาณก็ไม่ใช่  ทั้งหมดท่ีขอ้น้ีกาํ ลงักล่าวถึง แนวคิดท่ีน่ีก็คือวา่ คนฉลาด ชกัจูง ผูอ่ื้นให้
ติดตามหนทางแห่ง ปัญญา ซ่ึงรวมถึงการหนัไปหาพระเจา้ เพื่อความรอด  ซ่ึงรวมถึงการหนั
ไปหาพระเจา้เพื่อ ความรอด (เปรียบเทียบ มธ. 4:19) 261 

 

11:31      ไม่มีใครท่ีทาํบาปดว้ยการไดรั้บการยกเวน้โทษ เปโตรไดอ้า้งอิงสุภาษิตน้ี (1 ปต. 4:18) 262 

 

5.  คุณค่าของความชอบธรรม 12:1-12 

 

ปัญญาและความยติุธรรมก็เป็นลกัษณะสาํคญัในขอ้ 1-3263 

 

12:1  บุคคลผูซ่ึ้งรักคาํแนะนาํ (“วนิยั”) จะแสดงออกถึงส่ิงน้ีโดยการเตม็ใจท่ีจะตั้งเขาเองหรือ เธอ
เองในท่ีของผูเ้รียนรู้ กษตัริยห์นุ่มโยสิยาห์ไดท้าํส่ิงน้ี (2 พศด. 34) แต่บุคคลผูซ่ึ้งไม่ตอ้งการ
ความรู้ (“เกลียดการตกัเตือน ”) จะปฏิเสธขอ้มูลท่ีแกไ้ขความคิดเห็นท่ีผดิของเขา  หรือของ
เธอ และกนัเขาหรือเธอไวจ้ากความผดิพลาดต่างๆในอนาคตและยา่งกา้วต่างๆ  ท่ีเทียมเทจ็
และจะแสดงถึงความโง่เขลาของเขาหรือของเธอ (เปรียบเทียบ 10:7) ฟาโรห์แห่ง  อียปิต์ก็
เป็นบุคคลเช่นนั้น (อพย. 10:28) 

 

12:2  ตวัอยา่งมากมายของความจริงแห่งสุภาษิตท่ีชดัเจนน้ี ก็ปรากฏข้ึน แต่หุชยัและอาหิโธเฟลก็  
โดดเด่น (1 ซมอ. 16:15-23; 17:24) 

 

12:3  เหมือนกบัตน้ไมน้ั้น บุคคลผูซ่ึ้ง “ราก” ของพวกเขาลงไปยงั “ความชัว่ร้าย ” จะพบวา่เขา
หรือเธอจะไม่สามารถทนต่อลมแห่งความลาํบากได ้  แต่คนชอบธรรม ซ่ึง “ราก” ของเขาท่ี 
ทอดสมอในพระเจา้ จะทนต่อพายแุห่งชีวติได ้ (เปรียบเทียบ 10:25; มธ. 7:24-27) กษตัริย์ 
ซาอูลและกษตัริยด์าวดิก็ตรงกนัขา้มกนัในลกัษณะเหล่าน้ี 



 

  ‚ตอนน้ีเราตั้งขอ้ท่ี 4-12 ไวด้ว้ยกนั สุ ภาษิตขอ้หน่ึงเก่ียวกบัแม่บา้น จดัตั้งการเร่ิม  
   ตน้ของกลุ่มน้ี  และสุภาษิตส่ีขอ้เก่ียว กบัการจดัการบา้นเรือนและธุรกิจ จดัตั้งบท 
   สรุป264 

 

12:4  ภรรยาท่ี “ยอดเยีย่ม ” หรือมีคุณความดีเป็นบุคคลท่ีคุณสมบติัท่ีสูงส่งทั้งหมดส่องแสง  
ออกมา (เปรียบเทียบ 31:30-31; นรธ. 3:11) คู่สมรสเช่นนั้นนาํเกียรติมายงัสามีของเธอ 
เหมือนกบั “มงกุฎ” นาํเกียรติมายงัศีรษะ ซาราห์เป็นทรัพยส์มบติัเช่นนั้นต่ออบัราฮมั (ปฐก. 
18:12; 1 ปต. 3:1-6) แต่ภรรยาผูซ่ึ้ งนาํความอบัอายมายงัสามีของเธอ ทาํใหม้นัยากสาํหรับ  
เขาท่ีจะยนือยู ่  ภรรยาของโยบเป็นหน้ีสินต่อเขา (โยบ 2:9-10) 

 

12:5  หน่ึงในเคร่ืองหมายของคนชอบธรรมก็คือวา่ “ความคิด ” ของเขาหรือของเธอก็ยติุธรรม  
และเท่ียงธรรม (“ยติุธรรม”) แต่คนอธรรมสนบัสนุนการหลอกลวง (เปรียบเทียบ 1:11, 16) 
ในสุภาษิตน้ี จงสังเกตถึงการเช่ือมโยงท่ีใกลชิ้ดระหวา่งความคิดของบุ คคลหน่ึงกบัคาํพดู  
ของเขาหรือของเธอ   ดาวดิและอบัซาโลมก็แตกต่างกนัในลกัษณะน้ี (2 ซมอ. 15:1-18) 

 
12:6     ถอ้ยคาํของคนชัว่ร้าย โดยเฉพาะอยา่งยิง่การกล่าวหาเทียมเทจ็ของพวกเขาก็เป็นการซุ่มโจม  

ตี แต่ถอ้ยคาํของคน เท่ียงธรรมก็ตรงไปตรงมาและจริงใจ (เปรียบเทียบ 1:18) 265 เอลีฟัสบิล
ดดั และโศฟาร์ก็แตกต่างกนักบัเอลีฮูในพระธรรมโยบ 

 

12:7 คนอธรรมก็ส้ินสุดโดยปราศจากการละมรดกท่ีถาวรไว ้เหมือนกบับา้นท่ีถูกทาํลายโดยพายุ  
เฮอริเคนและนํ้าท่วม แต่คนชอบธรรมละมรดก ไวต้ลอดไปซ่ึงอยูน่านกวา่พวกเขา ราชวงค ์
(“เรือน”) ของดาวดิไดด้าํเนินต่อไปและจะ ดาํเนินต่อตลอดไป ส่วนบรรดาประมุขท่ี “ชัว่
ร้าย” ของราชวงคท่ี์หลากหลายในอาณาจกัรฝ่า ยเหนือแห่งอิสราเอลไดถู้ก “คว ํ่า” และ ถูก
แทนท่ีอยา่งรวดเร็วทีเดียว  

 

12:8  “แมก้ระทัง่ในท่ามกลางมนุษยธ์รรมดานั้นปัญญาก็เป็นการยกยอ่ง ในขณะท่ีวญิ - 
ญาณท่ีถือตวัและโง่เขลาก็เปิดเผยต่ อการดูถูก  โลกสามารถช่ืนชอบความมีสติและ  
ความฉลาดฝ่ายวญิญาณไดแ้ม้ โลกจะปฏิเสธหรือแมก้ระทัง่ข่มเหง ส่ิงนั้น แต่ท่ีจะ  
แสร้งทาํอนัใดอนัหน่ึ งในขณะท่ีทาํใหท้ั้งสองสูญเสียไป คือท่ีจะดึงความน่า
รังเกียจ ของมนุษยท่ี์มีเหตุผลทั้งส้ินออกมา” 266 



 

ผูค้นได ้“ยกยอ่ง” กิเดโอนสาํ หรับความเขา้ใจถ่องแทข้องเขา (วนฉ. 7) แต่พวกเขาได ้ “ดู
ถูก” อาบีเมเลคสาํหรับใจท่ีตลบตะแลงของเขา (วนฉ. 9) 

 

12:9     การแปลท่ีดีกวา่คือ “การเป็นคนธรรมดาท่ีทาํมาหากินเองก็ ดีกวา่การทาํทีวา่เป็นผูย้ิง่ใหญ่  
แต่ขาดอาหาร” (RSV; เปรียบเทียบ 15:17) 

 

“ประเด็นดูเหมือนจะเป็น บางคนดาํเนินชีวติเกินกวา่รายไดข้องพวกเขาในการโอ้  
อวดท่ีไร้ประโยชน์ . . . ในทางตรงกนัขา้ม ถา้พวกเขาไดด้าํเนินชีวติโดย
พอประมาณ  พวกเขาคงไดมี้ความสะดวกบางอยา่งของชีวติ เช่น คนใช”้ 267 

 

12:10  ความกรุณาของบุคคลท่ีชอบธรรมขยายออกไปถึงแมก้ระทัง่วธีิท่ีเ ขาปฏิบติัต่อสัตวข์องเขา 
เพราะวา่นัน่สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของเขา (เปรียบเทียบ ฉธบ . 25:4) แต่แมก้ระทัง่  
ความดี (ดา้นท่ีดีท่ีสุด คือ “ความกรุณา ”) ของคนอธรรมก็บกพร่องโดยความ โหดร้าย การ  
ปฏิบติัของยาโคบต่อลูกๆ ฝงูแพะแกะและฝงูสัตวอ่ื์นๆ  ไดแ้สดงออกถึงความชอบธรรม  
ของเขา (ปฐก. 33:13-14) คุณลกัษณะท่ีอธรรมของบาลาอมัไดส้ะทอ้นออกมาในวธีิท่ีเขา  
ไดรั้บมือกบัลาของเขา (กดว. 22:23-31) 

 

12:11  ความขยนัขนัแขง็ใหผ้ลคุม้ค่า ยาโคบท่ีทาํงานหนกัไดจ้ากปัดดานอารัมมาในฐานะคนมัง่มี 
(ปฐก. 31:26-43) กษตัริยเ์รโหโบอมัเป็นตวัอยา่งของบุคคลหน่ึง ผูซ่ึ้งไดติ้ดตามส่ิงต่างๆ  ท่ี
ไร้สาระอยา่งโง่เขลาและไดม้าสู่ความหายนะ (1 พกษ. 12) 

 

12:12     ความตรงกนัขา้มดูเหมือนจะเป็นระหวา่งคนสองประเภท    คนชัว่ร้ายตอ้งการท่ีจะ ได้
ประโยชน์ จากงานของคนชัว่ร้ายคนอ่ืนๆ (เช่น ยกัยอกเงินส่วนแบ่งของกิจการ การพนนั ) 
ในอีก ดา้นหน่ึงคนชอบธรรมก็พึงพอใจท่ีไดรั้บค่าจา้งจากการทาํงานอยา่งซ่ือสัตยข์องพวก
เขา268 

 

เฟลิกส์ไดทิ้้งเปาโลไวใ้นการคุมขงัเพื่อท่ีจะเอาใจคนยวิท่ีไม่เช่ือ ซ่ึงหวงัวา่เขาจะไดรั้บ
ประโยชน์จากพวกเขาดว้ยเหตุนั้น (กจ. 24:27) รูธไดเ้ตม็ใจท่ีจะทาํงานหนกั และไดรั้บ
ประโยชน์ ทางการเงินและทางการแต่งงาน 



 

6.  การหลกีเลีย่งปัญหา 12:13-28 

 

สุภาษิตส่วนใหญ่ในส่วนน้ีกล่าวถึงคาํพดู (ขอ้ 13-20, 22-23, 25) เมอร์ฟ่ีไดเ้ขียนวา่ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต ์

ของสุภาษิตต่างๆในบทท่ี 10 ถึง 29 กล่าวถึงคาํพดู269 

 

12:13 บุคคลท่ีชัว่ร้ายผูซ่ึ้งกล่าวคาํโกหกตามปกติแ ลว้ก็พลาดพลั้ง (“ถูกจบั”) เพราะวา่คาํโกหก  
ของเขา กลายมาเป็นท่ีรู้จกัในท่ีสุด แต่บุคคลท่ีชอบธรรมไม่ไดก้ล่าวคาํโกหก ดงันั้นเขาก็
หลีก พน้ปัญหาเช่นนั้น (เปรียบเทียบ 29:6) ซาตานบิดาแห่งการโกหกจะลงเอยในบึงไฟ 
เพราะวา่ พระเจา้ทรงรู้คาํโกหกของมนัและจะลงโทษมนัสาํหรับส่ิงเ หล่านั้น (เปรียบเทียบ 
ยน. 8:44; วว. 20:10) พระเยซูไม่ไดก้ล่าวคาํโกหก (เปรียบเทียบ ยน . 8:46; 1 ปต. 2:22) 
ปัญหาท่ี  พระองคไ์ดป้ระสบก็ไม่ใช่เน่ืองจากความชอบธรรมของพระองค์  แต่เน่ืองจาก
ความผดิบาป  ของคนอ่ืนๆ (1 คร. 15:3; กท. 1:4; ฮบ. 1:3;  1 ปต. 2:24; 1 ยน. 2:2; 3:5; 
4:10; วว. 1:5) 

 

12:14  คนถูกกล่าวถึงในบรรทดัแรกของสุภาษิตน้ีเป็นคนชอบธรรม เพราะวา่ตามปกติแลว้ถอ้ยคาํ  
ท่ีดีก็ไหลออกมาจากปากของคนท่ีดี ถอ้ยคาํเหล่านั้นจะส่งผลต่อส่ิงต่างๆท่ีดีซ่ึงจะกลบัไปสู่  
ผูก้ล่าวท่ีชอบธรรม   คาเลบและโยชูวาผูไ้ดอ้อกเสียงท่ีจะวางใจพระเจ้ าและเขา้ไปยงั
แผน่ดิน  แห่งพระสัญญาก็ไดรั้บพระพรของพระเจา้ของการเขา้ไปในแผน่ดินนั้น ทั้งๆท่ีมี
ความทอ้ใจ  ของคนสอดแนมส่วนใหญ่   คนสอดแนมสิบคนเป็นตวัอยา่งประกอบของ
บรรทดัท่ีสอง 

 

‚เราประพฤติอยา่งไรนั้น ในเกณฑท่ี์ใหญ่แลว้ จะควบคุมการท่ีเราถูกปฎิบติัต่อ เช่น 
กนั การหวา่นและการเก็บเก่ียวเป็นรูปแบบทางสังคมและเกษตรกรรมเช่นกนั” 270 

 

12:15 นาบาล (ผูซ่ึ้งช่ือหมายถึง “โง่เขลา”) ไดคิ้ดวา่การปฏิบติัท่ีแขง็กระดา้งของเขาต่อดาวดิ  นั้น
ก็เท่ียงธรรม เพราะวา่เขาไม่ไดฟั้งพวกคนใชข้องเขาเอง (1 ซมอ. 25:17) การตอบสนอง  
ของดาวดิต่อภรรยาของ นาบาลคืออาบีกายลิก็เหมาะสมเพราะวา่เขาไดฟั้งเธอ (1 ซมอ . 
25:34) สุภาษิตอ่ืนๆก็เตือนถึงการหลอกลวงตนเองเช่นกนั (เช่น 14:12; 16:2; 21:2) 

 



‚ปราชญไ์ม่วางใจความคิดเห็นส่วนตวัเท่านั้น และส่ิงน้ีไดแ้สดงออกในคาํกล่าว  
หลายคาํเก่ียวกบัการ ‘ฉลาดในสายตาของตนเอง’: สภษ. 3:7; 26:12‛ 271 

 

12:16 คนหยัง่รู้  “ไม่สนใจการดูถูก” (RSV) การดูถูกเป็น ความอปัยศต่อเขาเองหรือเธอเอง การ 
ตอบสนองของคนโง่ก็เป็ น “เหมือนสัตวท่ี์ไดรั้บบาดเจบ็ ดงันั้นฝ่ายตรงกนัขา้มของเขาก็รู้
วา่เขาไดรั้บบาดเจบ็ ”272 คนโง่นาํความอปัยศ   มายงัตวัเขาเองและก็ถูกโจมตีไดง่้า ยโดยการ
สร้างเร่ืองใหญ่จากการดูถูกบางอยา่งท่ีเขาไดรั้บ    (เปรียบเทียบ 29:11) นาบาลเป็นตวัอยา่ง
ประกอบของบรรทดัแรก และดาวดิเป็นตวัอยา่งประกอบของบรรทดัท่ีสอง (1 ซมอ. 25) 

 

‚. . .เขาเป็นคนโง่ผูซ่ึ้งแสดงถึงความรําคาญของเขาในท่าทีท่ีเร่าร้อน ถา้การ
บาดเจบ็  บางอยา่งไ ดเ้กิดข้ึนกบัเขา  ในทางตรงกนัขา้ม คนท่ีสุขมุก็รักษาไวซ่ึ้งความเงียบ
เก่ียวกบัความ เส่ือมเสียท่ีไดเ้กิดข้ึนกบัเขาและก็ระงบัความไม่พอใจของเขา เพื่อท่ีจะไม่เพิ่ม
ความรําคาญ ของเขากบัการบาดเจบ็ของเขาเอง” 273 

 

สุภาษิตทั้งหกดงัต่อไปน้ีก็กล่าวถึงการกล่าวความจริงและการกล่าวความเทจ็ 

 

12:17  ประเด็นดูเหมือนจะเป็น  “ดว้ยวา่ปากนั้นพดูจากส่ิงท่ีมาจากใจ ” (มธ. 12:34) ตามปกติแลว้ 
คนดีก็พดู “ความจริง ” แต่คนอธรรมพดูความเทจ็ (“การหลอกลวง ”) อยูบ่่อยๆ  โยเซฟท่ี  
ซ่ือตรงไดบ้อกความจริงแก่บิดาของเขา (ปฐก. 37:2) แต่พวกพี่ชายท่ีอธรรมของโยเซ ฟได้ 
โกหกต่อบิดาของพวกเขา (ปฐก. 37:31-33) 

 

12:18    คาํพดูพล่อยๆหรือวจิารณ์สามารถทาํใหค้นอ่ืนบาดเจบ็ได ้(เปรียบเทียบ  สดด. 57:4) ถอ้ยคาํ 
ของโดเอกคนเอโดมไดก้ระตุน้ความเกลียดชงัของกษตัริยซ์าอูลท่ีมีต่อดาวดิ (1 ซมอ. 22:9) 
คนฉลาดไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายโดยคาํพดูท่ี ไม่ไตร่ตรองของพวกเขา  แต่ตรงกนัขา้ม 
“นาํการรักษา” มาพร้อมกบัถอ้ยคาํของพวกเขา   ถอ้ยคาํของบารนาบสัไดร้ะงบัความสงสัย  
ของคริสเตียนเร่ิมแรกอยา่งมีประสิทธิภา พเก่ียวกบัศตัรูแต่ก่อนของพวกเขา คือ เซาโลแห่ง  
ทาร์ซสั (กจ. 9:27) 

 

‚นกัปราชญไ์ม่ไดส้นใจในการชนะการโตแ้ยง้เป็นห ลกั และเขาหลีกเล่ียงคาํพดูท่ี  
สร้างความขมข่ืนและตั้งส่ิงกีดขวางระหวา่งเขาเองกบัคนอ่ืน”274 

 



  “การแบ่งปันท่ีโปร่ งใสสามารถทาํใหผู้พ้ดูบาดเจบ็ได ้การแบ่งปันท่ีโปร่งใสนั้นดี 
   แต่เราตอ้งปฏิบติัมนัอยา่งฉลาด” 275 

 

12:19  บุคคลท่ีกล่าวควา มจริงจะมีผลลพัธ์ท่ียาวนานต ลอดไป และตามปกติแลว้ก็ทน ทาน ส่วน 
บุคคลท่ีกล่าวความเทจ็ตามปกติแลว้จะอยูไ่ดไ้ม่นาน 

 

‚ช่ือเสียงท่ีวางใจไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของการใหผ้ลท่ีคุม้ค่าของความซ่ือสัตย”์ 276 

 

เยเรมียแ์ละผูเ้ผยพระวจนะเทจ็ฮานนัยาห์ เป็นตวัอยา่งประกอบ ความจริงของสุภาษิตน้ี 
 (ยรม. 28) 

 

12:20  ความปรารถนาท่ีจะหลอกลวงอยูใ่นใจของบรรดาผูท่ี้กระตุน้ (“คิดอุบาย” วางแผน) “ความ 
ชัว่ร้าย” แต่ “ความยนิดี” จะเติมเตม็ใจของบรรดาผูท่ี้ส่งเสริม “สันติสุข” อบัซาโลมไดใ้ช้  
การหลอกลวงท่ีจะกระตุน้ความชัว่ร้ายในอิสราเอล (2 ซมอ. 13:22) แต่ดาวดิไดส้นบัสนุน  
สภาพท่ีมีสันติสุข ความยนิดีท่ีปรากฏในสดุดีหลายบทของเขานั้นก็เป็นหลกัฐานของมนั 

 

12:21    ‚. . .คนท่ีน่านบัถือก็ไม่ค่อยมีปัญหาเน่ืองจากการกระทาํของพวกเขาเอง. . .‛277 

 

แต่ชีวติของผูค้นท่ีอธรรมก็เตม็ไปดว้ยปัญหา ขอ้น้ีซ่ึงค่อนขา้งเกินจริงนั้นในท่ีสุดแลว้ก็เป็น  
จริงเม่ือบุค คลหน่ึงพิจารณาถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัผูค้นหลงัจากความตาย แมว้า่มุมมองของผู ้  
เขียนสุภาษิตยดึติดกบั เร่ืองทาง โลกเป็นหลกั จงเปรียบเทียบคาํพยานของเปาโล ณ ตอน 
ปลายของชีวติของท่าน (2 ทธ. 4:7) กบัคาํพยานของยาโคบ (ปฐก. 47:9) 

 

ขอ้น้ีก็เป็นจริงอีกดว้ยเม่ือบุคคลหน่ึงพิจาร ณาถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัผูค้นหลงัจากการ  
ตายเช่นเดียวกบัก่อนการตาย 

 

“การประยกุตใ์ชท่ี้ตายตวัของกฎน้ีเป็นหลกัสาํคญัของบรรดาผูป้ลอบโยนของโยบ 
แต่อยา่งยดืหยุน่แลว้ ส่ิงน้ีก็เป็นความจริงท่ีกระตุน้อยา่งท่ีใชไ้ดส้าํหรับเปาโล (รม. 
8:28 และ 36, 37) และสาํหรับโยเซฟ (ปฐก. 50:20) ซ่ึงถือวา่มีค่าแต่นอ้ยใน  ความ
มัง่คัง่ แต่ลํ้าค ํ่าในความทุกขย์าก”278 



 

12:22     ‚เม่ือถอ้ยคาํไม่สามารถเป็นท่ีวางใจได ้ จากนั้นสังคมก็เร่ิมท่ีจะแตกเป็นเส่ียงๆ ขอ้ 
ตกลงก็ไร้ประโยชน์ คาํสัญญาก็ไร้ผล ระบบ ศาลก็กลายเป็นการแสดงตลก และ  
ความสัมพนัธ์ส่วนตวัทั้งส้ินก็เป็นท่ีขอ้งใจ”279 

 

‚ในระยะยาวนั้นเราเส่ียงต่อหลายส่ิง คือ การไร้ศีลธรรมทางเพศ ความรุนแรงท่ีไ ร้ 
การควบคุม การเสพติดทางเคมี ความโลภท่ีรุนแรง การโจมตีภายนอก มนัอาจจะ  
เป็นวา่ไม่มีส่ิงใดในส่ิงเหล่านั้น ตั้งการคุกคามท่ีใหญ่ข้ึนต่อส่ิงท่ีเรา ในฐานะผูท่ี้ ถูก 
เรียกท่ีจะดาํเนินชีวติในพนัธสัญญากบัพระเจา้และซ่ึงกนัและกนั มากกวา่ความลม้  
เหลวท่ีเป็นเชิงบงัคบัท่ีจะบอกความจริง” 280 

 

คาํโกหกของงูในสวนเอเดนไดท้าํใหม้นุษยชาติเจอกบัความหายนะ แต่พระเจา้พระบิดา  
สามารถกล่าวถึงพระบุตรแทจ้ริงของพระองคไ์ดว้า่ “จงเช่ือฟังท่านเถิด ” (มก. 9:7; ลก. 
9:35) จงเปรียบเทียบเนหะมียก์บัสันบาลลทัอีกดว้ย (นหม. 6:5-9) 

 

12:23  บุคคลท่ีสุขมุไม่ไดแ้สดงถึงความรู้ ของเขาอยูเ่สมอ แต่ตามปกติแลว้ คนโง่พดูมากกวา่ท่ีเขา  
หรือเธอควรพดู (เปรียบเทียบ ปญจ . 5:2) เนหะมียไ์ดอ้ธิษฐานต่อพระเจา้ก่อนท่ีเขาไดเ้ส่ียง  
ท่ีจะกล่าวต่อกษตัริยข์องเขา (นหม. 1-2) แต่เปโตรไดโ้ออ้วดถึงการอุทิศตนของเขาต่อ  พระ
เยซูโดยปราศจากการตระหนกัวา่มนัไม่ลึกซ้ึงเพียงใด (มธ. 26:33; เปรียบเทียบ ยน. 13:8) 

 

‚ในการกะขนาดของผูค้น ในฐานะผูเ้ขา้ร่วมท่ี สามารถจะเป็นได้ ในชีวิ ตของ
สถาบนัพระคริสตธรรมฟูลเลอร์ ไม่วา่ในฐานะผูบ้ริหารจดัการหรือคณะกรรมการ 
ขา้พเจา้  ไดส้ังเกตรูปแ บบคาํพดูของพวกเขาอยา่งระมดัระวงั  เป็นท่ีชดัเจนวา่ ส่ิงท่ี
พวกเขาได ้พดูนั้นจาํเป็นตอ้งเขา้เร่ือง แต่ขา้พเจา้ไดเ้ฝ้าดูมากกวา่นั้นอีก  พวกเขาได้
รอลาํดบั  ของ พวกเขาไหม ? พวกเขาได้ ขดัจงัหวะของคนอ่ืน ไหม ?   พวกเขา
จาํเป็นตอ้งไดรั้บ ถอ้ยคาํสุดทา้ยไหม ? พวกเขาไดพ้ยายามท่ี จะทบัถมเร่ืองราวของ
คนอ่ืนไหม? พวก เขาไดส่้งเสียงใหส้ัญญาณในขอบเขตแห่งการไร้ความสามารถ
ของพวกเขาไหม ?   พวกเขาสามารถกล่าววา่ ‘ขา้พเจา้ไม่รู้ ’ ไดไ้หม? พวกเขาได้
กล่าวซํ้ าส่ิงท่ีพวกเขา  ไดก้ล่าวไปอยา่ง ไม่ดีหรือพดูหลงตลอดเน้ือหาอยา่ง  ไม่มี
จุดหมายไหม? บุคคลท่ีมี ความโนม้เอียงทางคาํพดูเหล่าน้ีและอ่ืนๆตามปกติ  แลว้ก็
ไม่ไดอ้ยูใ่นทีมของขา้พเจา้ พวกเขาไม่ไวต่อความรู้สึกพอ  ไม่รวบรัดตดัความ พอ 



ไม่ถ่อมตวัพอ  และไม่กรุณา  พอท่ีจะทาํงานกบัคนอ่ืนไดดี้ พวกเขาทาํใหเ้สียเวลา  
ทาํใหมี้คว ามรู้สึกเจบ็ปวด และทาํลายกาํลงัใจ พวกเขาพร้อมกบัเราทุกคนจาํเป็น  
ตอ้งนัง่แทบเทา้ของอาจารย์  ท่ีฉลาด ให้นานข้ึนและเรียนรู้วา่ การยบัย ั้งในการ
ส่ือสารนั้นจาํเป็นสาํหรับคาํพดูท่ี สุขมุ” 281    

 

‚เราเขา้ใจวา่ ขอ้ 24-28 เป็นกลุ่มเดียวกนั   ในขอ้เหล่าน้ี หวัขอ้คือวธีิของการเจ ริญข้ึน (ในโลก) และ 
สองวธีิ ซ่ึงวธีีหน่ึงนาํไปสู่ความผดิพลาดและอีกวธีิหน่ึงนาํไปสู่ชีวติ” 282 

 

12:24 ตามปกติคนทาํงานท่ี “ขยนั ” จะไดรั้บการเล่ือนขั้นไปสู่ตาํแหน่งแห่งอาํนาจและสิทธิ
อาํนาจ  ท่ีใหญ่กวา่ แต่ คนข้ีเกียจจะถูกลดขั้ นไปสู่ตาํแหน่งแห่งความรับผดิชอบท่ีนอ้ยกวา่  
(“ถูก บงัคบัใหท้าํงานหนกั” หรือไดรั้บงานท่ีพอใจนอ้ยกวา่)    

  

  “ความไม่ซ่ือสัตยห์รือพฤติกรรมท่ีไม่น่าไวไ้จเป็นหนทางสู่การเป็นทาส”283  
 

 กิเดโอนและบาราค ก็เป็นกรณีในประเด็นน้ี (วนฉ. 6:11-12; 4:4-9) ‚ถอ้ยคาํท่ีดี” คืออะไร?    
มนัสามารถเป็น ถอ้ยคาํใดก็ไดท่ี้ใหก้ ารหนุนใจ เป็นท่ีชดัเจนวา่ซาโลมอนไดก้ล่าว
โดยทัว่ไป อยา่งจงใจ 

 

12:25  ถา้บุคคลหน่ึงกงัวลเก่ียวกั บบางส่ิงเขาจะรู้สึกถูกถ่วงลง  แต่ถอ้ยคาํแห่งการหนุนใจทาํให้  
ภาระของใครคนหน่ึงเบาลง (“ทาํใหม้นั [ใจ] ยนิดี”) ดงันั้นเราควรแสวงหาท่ีจะเป็นผูห้นุน  
ใจเช่นบารนาบสั (กจ. 4:36) ไม่ใช่ผูจ้ดัหาท่ีรู้สึกในแง่ลบเช่นผูส้อดแนมสิบคนท่ีไม่เช่ือของ 
อิสราเอล  (กดว. 13-14) น่ีเป็นหน่ึงในหลายสุภาษิตท่ีทาํการสังเกตทางจิตวทิยาโดยปราศ -
จากการใหค้าํสั่งท่ีชดัเจน 

 

‚เราท่ีเป็นประชากรของพระเจา้  ผูซ่ึ้งไดรั้บคาํสั่งท่ีจะพฒันาคาํพดูท่ีสุขมุ จะทาํ
อยา่งดีท่ีจะศึกษา ทาํงาน อธิษฐานและแสดงถึงวธีิของเราเก่ียวกบั การบอกผูค้นถึง
ส่ิงท่ี จาํเป็นอยา่งแทจ้ริงและเจบ็ปวดอยา่งขมข่ืน” 284 

 

12:26      ส่ิงท่ีมาก่อน “พวกเขา” ใน 26ข คือ “คนชัว่ร้าย” (พหูพจน์)285 คน ”ชอบธรรม “แสวงหา 
  ท่ีจะเป็นการช่วยเหลือ (” การนาํพา “) ในทางบวกต่ อบรรดาผูท่ี้อยูร่อบๆ  พวกเขา เหมือน  
  อยา่งท่ีนาธนัไดช่้วยเหลือดาวดิ (2 ซมอ. 12:1-14) ในอีกดา้นหน่ึง คนอธรรมพยายามท่ีจะ  

http://biblia.com/bible/nasb95/2%20Sam.%2012.1-14


  

ไดรั้บผลประโยชน์ดว้ยการนาํคนอ่ืนๆไปในทางท่ีผดิ แต่ปัญหาท่ีพวกเขาแสวงหาท่ีจะก่อ 

ใหเ้กิดข้ึนนั้นบ่อยคร้ังแลว้ก็กลบัมายงัพวกเขา หญิงท่ีฉลาดแห่งเมืองเทโคอาไดพ้บวา่ส่ิงน้ี
เป็นจริงเม่ือเธอไดแ้นะนาํดาวดิ (2 ซมอ. 14:1-20) 

 

   ”. . . คนชอบธรรมตระเตรียมคาํแนะนาํท่ีเหมาะสม ส่วนคนอธรรมนาํเขาเองและ  
   คนอ่ืนๆ ไปสู่ปัญหา "286  
  
12:27 คนเกียจคร้านไม่ไดท้าํใหโ้ครงการของเขาสาํเร็จ เขาไม่ได้ยา่งและกินเกมท่ีเขาไดไ้ล่ล่า เขา

ก็ โยนโอกาสต่างๆ ของเขาไปเพื่อบางส่ิงท่ี ดีกวา่โดยการลม้เลิกเร็วเกินไป อยา่งไรก็ตาม 
บุคคล  ท่ีเก่งในความขยนัและบรรลุงานของเขาก็มีเคร่ืองมือท่ีลํ้าค่า ท่ีเขาจะหยบิมาใชไ้ด ้
นัน่คือ ความพากเพียร  ทาสผูซ่ึ้งไดซ่้อนตะลนัตข์องเขาไวใ้นดินก็อธิบายถึงบรรทดัแรก 
(มธ. 25:25) และรูธก็อธิบายถึงบรรทดัท่ีสอง 

 

“ขา้พเจา้รําลึกถึงการไดย้นิเ พื่อนนกัศึกษาบางคนของขา้พเจา้ ณ พิธีมอบปริญญา  
ของสถาบนัพระคริสตธรรมวา่ ‘ขอบคุณพระเจา้ไม่มีภาษากรีก และภาษาฮีบรูอีก  
ต่อไปแลว้!’ พวกเขาไดใ้ชเ้วลาหลายปีในการเรียนรู้ท่ีจะใชภ้าษา  และตอนน้ีพวก  
เขาไดข้ายเคร่ืองมือทางภาษาท่ีมีราคา ของพวกเขา และดว้ยเหตุนั้นก็สูญเสียผล
ประ- โยชน์ของพวกเขา” 287 

 

12:28 บางทีโนอาห์เป็นตวัอยา่งท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดของใครคนหน่ึงท่ีไดท้าํใหชี้วติของ เขายาวข้ึนและ 
ไดห้ลีกเล่ียงความตายดว้ยการเป็นคนชอบธรรม  (ปฐก.  6—9) แต่ความจริงน้ีก็ประยกุต์  ใช้
กบัคนชอบธรรมทุกคน    การประพฤติท่ีชอบธรรมมีแนวโนม้ท่ีจะส่งผลใหเ้กิด  ”ชีวติ“ ท่ี

ยาวนานข้ึน ส่วนอุปนิสัยท่ีชัว่ร้ายบ่อยคร้ังก็ทาํใหชี้วติสั้นลง   มีขอ้ยกเวน้มากมายต่อ 
สุภาษิตน้ี  แต่มนัยงัคงตระเตรียมภาพท่ีเช่ือถือไดข้องการท่ีตามปกติแลว้ส่ิงต่างๆ  ปรากฏ 
เป็นอยา่งไร 

 

”ถา้เราเปรียบเทียบกบับทน้ี คือ 14:32ข ก็ชดัเจนท่ีวา่  ฮกม่า [ปัญญา] เร่ิมตน้ . . .ท่ี 
จะฝ่าฟันความจาํกดัของชีวติ  ณ เวลาน้ีและท่ีจะประกาศถึงชีวติท่ีเกินการเอ้ือมถึง  
ของความตาย“288 

 

http://biblia.com/bible/nasb95/2%20Sam.%2014.1-20


7.  ผลต่างๆของการด าเนินชีวติทีฉ่ลาด   บทที ่13 

 

13:1  ‚มนัเป็นส่วนหน่ึงของปัญญา แท้ท่ีจะ มีท่ีวา่ผูท่ี้มีประสบการณ์มากกวา่จะช่วย
ขา้พเจา้ไดม้ากโดยการแนะนาํขา้พเจา้ในฐานะผลลพัธ์ของส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้จาก  ถนน
ท่ีไดถู้กเหยยีบย ํ่าแลว้ ซ่ึงเป็นพื้นท่ีใหม่ทั้งหมดต่อขา้พเจา้   โดยการไม่ใส่ใจต่อ  
ถอ้ยคาํของคนฉลาดนั้น คนมกัเยาะเยย้ท่ีมัน่ใจในตนเองจะดาํเนินต่อไปท่ีจะเรียน  
รู้สาํหรับตวัเขาเองโดยประสบการณ์ท่ีขมข่ืนแห่งกบัดกัและหลุมพรางท่ีเขาอา จ
ไดรั้บการช่วยใหพ้น้ ถา้เขาถ่อมใจพอท่ีจะยอมรับคาํปรึกษาจากบรรดาผูท่ี้สามารถ  
สอนได”้ 289 

 

กษตัริยซ์าโลมอนเป็น “บุตรชาย ท่ีฉลาด ” ผูซ่ึ้งได้ ยอมรับ “การฝึกฝนของบิดาของเขา ” 
(หรือไดย้นิคาํสั่งสอนของบิดาของเขา) อยา่งนอ้ยท่ีสุดระหวา่งหลายปีในวยัหนุ่มของเขา (1 
พกษ. 2) กษตัริยเ์ยโฮยาคิมเป็นคนมกัเยาะเยย้ผูซ่ึ้งไม่ไดฟั้งคาํวา่กล่าวของเยเรมีย ์ (ยรม . 
26:21) 

 

13:2  สุภาษิตอีกสองขอ้คือขอ้น้ีและขอ้ถดัไปก็กล่าวถึงถอ้ยคาํ ถอ้ยคาํท่ีดีของบุคคลหน่ึงสามารถ  
ก่อใหเ้กิดส่ิงท่ีดีต่างๆมากมายได ้แต่คนทรยศก็ชอบความรุนแรง ตวัอยา่งเช่น คาํเทศนา
ของ  เปโตรในวนัเพน็เทคอสตไ์ดน้าํความรอดไปสู่คนหลายพนัคน (กจ. 2:41) แต่การ
ตอบสนอง  ท่ีทรยศของกษตัริยเ์รโหโบอมัท่ีมีต่อคาํขอร้องของประชากรของเขา  ไดส่้งผล
ต่อการรัฐ- ประหารท่ีรุนแรง (1 พกษ. 12) 

 

‚ความรุนแรง สามารถถูกนิยามไดอ้ยา่งง่ายๆ วา่ ความพยายามท่ีจงใจโดยเจตนาท่ี
จะ ก่อใหเ้กิดอนัตรายแก่คนอ่ืนๆโดยวธีิอะไรก็ตามท่ีมีใหใ้ช”้ 290 

 

13:3  คาํเตือนน้ีประยกุตใ์ชก้บัความโปร่งใสท่ีไม่เหมาะสมเช่นเดียวกบัการส่ือสารท่ีพดูมากเกิน  
ความเป็นจริงทั้งสองอยา่งน้ีสามารถนาํความเสียหายไปสู่ผูพ้ดูได้  ชิเมอีไดร้ะบายความไม่  
ชอบของเขาต่อดาวดิอยา่งไม่ฉลาด และสุดทา้ยแลว้ไดสู้ญเสียชีวติของเขาเน่ืองจากการพดู  
โผงผาง (2 ซมอ. 16:5-8; 1 พกษ. 2:8-9, 44-46) ตรงกนัขา้ม ซาโลมอนไม่ไดพ้ดูคดัคา้น  ผู้
วจิารณ์ของเขา และในฐานะผลลพัธ์นั้น บลัลงักข์องเขาไดถู้กสถาปนาข้ึน (เปรียบเทียบ 1 
พกษ. 1:52) 

 



13:4     ‚วญิญาณ” หมายถึง ทั้งหมดบุคคล (เปรียบเทียบ มธ . 16:24-27; มก. 3:4; ลก. 6:9; 9:56; 
รม. 13:1; 1 ธส. 5:23; ยก. 1:21; 5:20) 

 

“คนข้ีเกียจก็ปรารถนาและใฝ่ฝันความมัง่คัง่และความอุดมสมบูรณ์ . . . แต่ความ  
ปรารถนาของเขาก็ ยงัคงไม่เป็นท่ีพอใจ เน่ืองจากวา่ส่ิงของไม่ใช่ไดม้าแต่เสีย ไป
โดย การไม่ทาํส่ิงใดเลย    คนขยนัก็ไดรั้บส่ิงท่ีคนข้ีเกียจปรารถนาซ่ึงก็คือความมัง่
คัง่”291 

 

“. . . อว้นพี เดิมทีเป็นเคร่ืองหมายของความสมบูรณ์ และความแขง็แรง ของสัตว์  
และพืช ก็ถูกใชเ้ป็นเคร่ืองหมายทัว่ไปของความมัง่คัง่”292 

 

ท่ามกลางตวัอยา่งในพระคมัภีร์หลายตวัอยา่งนั้น บุคคลท่ีเขา้มาในความคิดคือ อมัโนนบุตร 
ชายของ  ดาวดิผูซ่ึ้งไดป้ราร ถนาทามาร์นอ้งสาวต่างมารดาของเขา แต่ไม่ไดท้าํอะไรเพื่อจะ  
รับรองเธอในฐานะภรรยาของเขา และเพียงแค่ไดป้ล่อยใหค้วามหลงใหลท่ีไม่อ่ิมเอมใจก่อ  
ตวัข้ึนจนกระทัง่เขาไดข้่มขืนเธอ   ในอีกดา้นหน่ึง โบอา สเป็นตน้แบบของบุคคลท่ี “ขยนั” 
ผู ้ซ่ึงไดเ้พิ่มพนูทรัพยส์มบติัของเขาและแมก้ระทัง่ไดภ้รรยาโดยทางการทาํงานหนกัและ
ความสัตยสุ์จริต (นรธ. 4) เอสรา (อสร. 7:10) และเชลยท่ีไดก้ลบัมา (ฮกก. 1:2-6) ก็เป็น 
ตวัอยา่งประกอบของสุภาษิตน้ี 

 

13:5  คุณลกัษณะอีกอยา่งหน่ึงท่ีเป็นเคร่ืองหมายของคนชอบธรรมคือความสัตยจ์ริง  โดยพื้นฐาน  
ของเขาหรือของเธอแมก้ระทัง่ในฐานะเด็กนั้น ซามูเอลไดบ้อกความจริงแก่เอลี แมว้า่มนัจะ  
สะดวกสาํหรับเขาท่ีจะไม่ทาํอยา่งนั้น (1 ซมอ. 3:15-18) ส่วนท่ีสองของขอ้น้ีหมายถึงวา่ 
คนอธรรมก่อใหเ้กิดช่ือเสียงท่ีไม่ดีและความอบัอาย   บุคคลท่ีเขา้มาในความคิดคือพระนาง  
อาธาลิยาห์ท่ีอธรรม (2 พกษ. 11)  

 

13:6  ตรงน่ี ซาโลมอนไดท้าํใหค้วามชอบธรรมและความอธรรมเป็นบุคคล   ‚ความชอบธรรม ” 
กระทาํเหมือนกบัผูคุ้ม้กนัท่ีจะปกป้องบุคคลแห่งความสัตยสุ์จริต ในอีกนยัหน่ึงคุณลกัษณะ  
ของพวกเขาเองก็ ขจดับรรดา ผูท่ี้แสวงหาเพื่อจะทาํลายพวกเขา   เพราะวา่เนหะมียเ์ป็นคน  
แห่งความสัตยสุ์จริต ประชาชนของเขาไม่ไดเ้ช่ือคาํโกหกท่ีพวกศตัรูของเขาไดแ้พร่กระจาย  
เก่ียวกบัเขา (นหม. 4) ตรงกนัขา้ม “ความอธรรม ” ลม้ลา้งคนบาป   ในท่ีสุดโยอาบไดถู้ก  
ประหารชีวติเพราะวา่การฆ่าท่ีอธรรมของเขา นั้นไดต้ามทนัเขา (2 ซมอ. 3:27; 20:10; 1 



พกษ. 2:5) 

 

13:7  สุภาษิตน้ีเป็นพยานถึงความเป็นสากลของความน่าซ่ือใจคด  ตวัอยา่งเช่นคนจน “แสร้งเป็น 
รวย” เพื่อวา่ผูค้นจะใหเ้กียรติและนบัถือเขา และคนรวย “แสร้งเป็นจน ” หรืออยา่งนอ้ยก็  
จนกวา่ท่ีเขาเป็น เพื่อวา่คนอ่ืนๆจะไม่ โจมตีเขาและเอาความรํ่ ารวยของเขาไป   คริสเตียน  
ชาวเมืองเลาดีเซียไดอ้า้งวา่ร่ํารวย (ทางวตัถุ ) แต่แทจ้ริงแลว้พวกเขาไดย้ากจน (ฝ่าย
วญิญาณ ; วว. 3:17) คนกิเบโอนไดอ้า้งวา่ยากจน แต่แทจ้ริงแลว้พวกเขาร่ํารวย (ยชว. 9)   
สุภาษิตน้ี  เป็นการสังเกตอีกอยา่งหน่ึงเก่ียวกบัชีวิ ต แต่มนัมีความหมายโดยนยัท่ีวา่ เราควร
หยัง่รู้เม่ือ เราไดย้นิการอา้งท่ีผูค้นทาํกนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่เก่ียวกบัการเงินของพวกเขา 

 

‚การวางท่า (‘ผูท่ี้ทาํใหต้วัเขาเองรํ่ ารวย ’) ในฐานะผูค้รอบครองทรัพยส์มบติั  อาจ 
หลอกลวงชุมชนและลดคุณค่าบรรดาผูท่ี้ไดท้าํงานอยา่งขยนัสาํหรับส่ิงท่ีพวกเขามี   
แยไ่ปกวา่นั้นคือ มนัแสร้งท่ีจะช่ืนชมพระพรของพระเจา้ท่ีซ่ึงทรัพยส์มบติัถูกถือวา่  
เป็นหลกัฐาน การแสร้งยากจนเพื่อท่ีจะปิดบงั การครอบครอง ‘ความรํ่ ารวยท่ี  
ยิง่ใหญ่’ ก็น่าเหยยีดหยามอยา่งเท่าเทียมกนั  มนัจดัเตรียมขอ้แกต้วัสาํหรับความข้ี  
เหนียวไม่ใช่ ความใจกวา้ง มนัเยาะเยย้บรรดาผูท่ี้ยากจนอยา่งแทจ้ริง  มนัส่ง
สัญญาณ ความไม่กตญัํูต่อพระเจา้ผูซ่ึ้งไดท้าํใหค้วามมัง่คัง่เป็นไปได”้ 293 

 

13:8     แนวคิดในความตรงกนัขา้มน้ีก็คือวา่คนร่ํารวยอาจสูญเสียเงินของเขาโดยการ ท่ีจะซ้ือตวัเขา  
เองออกจากปัญหา คนยากจนไม่ใช่เป้าหมายของคนปลน้และคนลกัพาตวัเพราะวา่เขามีเงิน  
นอ้ย ยิง่บุคคลหน่ึงมีเงินมากเท่าไหร่พนัธะทางการเงินของเขาก็มีมากเท่านั้น แต่คนยากจน  
ก็เป็นอิสระจากส่ิงรบกวนเหล่าน้ี    เงินก่อใหเ้กิดความแตกต่าง  

 

ขา้พเจา้มีแนวโนม้ท่ีจะเห็นดว้ยกบับรรดาผูตี้ความท่ีถือวา่สุภาษิตน้ี เป็นการบ่งบอกวา่มนัมี
ผลประโยชน์ท่ีจะมีความร่ํารวย   คนร่ํารวยสามารถใชท้รัพยส์มบติัของเขาท่ีจะช่วยกูเ้ขาได ้
แต่คนยากจนไม่สามารถซ้ือตนเองออกจากปัญหาไดเ้น่ืองจากวา่ ทรัพยส์มบติั ของเขานั้น
จาํกดั294    

 

‚บุคคลท่ีขดัสน. . .ไม่ฟังคาํวา่กล่าวท่ีข่มขู่เขาดว้ยการสูญเสียทรัพยส์มบติัเพราะวา่  
เขาขาดทรัพยส์มบติัท่ีจะช่วยตวัเขาเอง” 295 

 



ดาวดิไดใ้ชท้รัพยส์มบติัท่ีเขาไดม้าจากการสงครามเพื่อท่ีจะทาํใหเ้ขา เป็นท่ีช่ืนชอบต่อพวก
ผูใ้หญ่แห่งยดูาห์ (1 ซมอ. 30:26-31) เป็นท่ีชดัเจนวา่ คนพิการ ณ สระ เบธซาธาไม่สามารถ
จา้ง ใครก็ตามท่ีจะช่วยเขาไปยงัสระนั้นไดเ้พราะวา่เขายากจน (ยน. 5:1-7) 

 

‚สุภาษิตสามขอ้ดงัต่อไปน้ีในขอ้ท่ี 9-11อย่างนอ้ยแลว้ก็มีส่ิงน้ีเหมือนกนั นัน่คือ 
ถอ้ยคาํสรุปสองคาํของสุภาษิตแต่ละขอ้สอดคลอ้งกนัและกนัเกือบเป็นจงัหวะ” 296 

 

13:9  ‚ความสวา่ง” เป็นการเปรียบเทียบโดยทัว่ไปถึงบางส่ิงท่ีดีท่ีสองแสงออกมาจากแหล่ง (เช่น 
ความสวา่งท่ีใหชี้วติท่ีส่องแสงจากดวงอาทิตย์ ; เปรียบเทียบ 6:23) ในกรณีน้ี บางที “ความ 
สวา่ง” แสดงถึงส่ิงท่ีดีทั้งส้ินท่ีออกมาจากคนชอบธรรมหรือคนชอบธรรมเอง ส่ิงท่ีดีเหล่าน้ี  
สามารถ ถูกคิดใหอ้อกไปอยา่งยนิดี เน่ืองจากผลลพัธ์ท่ีเป็นประโย ชน์หรืออยา่งท่ีช่องวา่ง
ของ  ฉบบัแปล NASB อ่านวา่ “ส่องแสงอยา่งเจิดจา้ ” ดาวดิเป็น “ประทีป ” เช่นนั้นต่อ
อิสราเอล  และชีวติของเขาไดมี้อิทธิพลท่ีใหชี้วติแก่ประเทศ (เปรียบเทียบ 1 พกษ. 15:4-5)   
อยา่งไรก็  ตาม “ประทีป ” (แหล่งแห่งผลประโยชน์ ) ของคนอธรรมก็ “ดบั” เพราะว่ ามนั
ไม่ไดรั้บเช้ือ  เพลิงโดยพระพรของพระเจา้   คาํอุปมาเร่ืองหญิงพรหมจารียสิ์บคนก็ สร้าง  
ความแตกต่างท่ี คลา้ยกนั (มธ. 25:1-13) 

 

 13:10  อยา่งท่ีมนัเป็นนั้น สุภาษิตน้ีเปรียบเทียบบรรดาผูท่ี้ ดาํเนินการบนพื้นฐานของ ”ปัญญา“ 
  ของพวกเขาเองกบับรรดาผูท่ี้แสวงหา ”คาํปรึกษา “จากคนอ่ืนๆก่อนทาํการตดัสินใจต่างๆ 
  ท่ีสาํคญั   ผลลพัธ์ของการประพฤติอนัแรกก็คือ ”การววิาท “และผลลพัธ์ของการประพฤติ 
  อนัหลงัก็คือ  ”ปัญญา“  การววิาทมากมายสามารถถูกเล่ียงไดโ้ดยการแสวงหาคาํปรึกษาจาก  
  คนอ่ืนๆ แทนท่ีจะดาํเนินการท่ีจะทาํส่ิงท่ีดูเหมือน วา่เป็นกระบวนการการทาํงานท่ีถูกตอ้ง  
  ในเบ้ืองตน้ 
  
   ”บรรดาผูท่ี้ถ่อมใจและสงบสุขจะถามและขอคาํแนะนาํ จะปรึกษากบัจิตสาํนึกของ 
   พวกเขาเอง พระคมัภีร์ของพวกเขา ผูรั้บใชข้องพวกเขา เพื่อนๆของพวกเขา เพื่อท่ี
   จะสงวนความสงบไวแ้ละป้องกนัการววิาท“297 
  
  กษตัริยโ์ยอาชไดป้ระสบความสาํเร็จตราบเท่าท่ีเขาไดแ้สดงหาและทาํตามคาํแนะนาํของท่ี  
  ปรึกษาของเขาคือเยโฮยาดา (2 พกษ. 12:2; 2 พศด. 24:22, 25) ตราบเท่าท่ีเรารู้ ยดูาสอิสคา -
  ริโอทไม่ไดป้รึกษากบัใครก็ตามจากท่ามกลางสาวกคนอ่ืนๆก่อนการทรยศพระเยซู     

http://biblia.com/bible/nasb95/2%20Kings%2012.2
http://biblia.com/bible/nasb95/2%20Kings%2012.2
http://biblia.com/bible/nasb95/2%20Chron.%2024.22
http://biblia.com/bible/nasb95/2%20Chron%2024.25


 
13:11     สมบติัท่ีไดม้าโดยการโกงจะเป็นเงินท่ีไดม้าโดยก ารไม่ไดท้าํงาน เพื่อจะไดม้นัมา รายได้

ประ- เภทน้ีก็ลดนอ้ยลง นัน่คือ แมว้า่มนัได ้“มาอยา่งง่ายๆ” มนัก็ได ้“ไปอยา่งง่ายๆ” 

 

“น่ีเป็นคาํเตือนต่อการเส่ียงโชคท่ีบา้คลัง่”298 

 

ผูฟั้งของฮกักยัไดท้าํงานหนกัมาตลอด แต่พวกเขาไม่สามารถจดัการท่ีจะยดึส่ิงท่ีพวกเขาหา  
มาไดดู้เหมือนวา่กระเป๋ าของพวกเขามีรู (ฮกก. 1:6) เหตุผลก็คือวา่พวกเขาไดป้ลน้พระเจา้ 
(ฮกก. 1:9)   ลาบนัไดโ้กงยาโคบ และไดสู้ญเสียทรัพยส์มบติัของเขามากมาย ในอีกดา้น
หน่ึง ในขณะท่ียาโคบไดท้าํงานหนกัเพื่อลาบนัและไดส้ํ่าสมทรัพยส์มบติั (ปฐก. 29—31) 

 

13:12  เม่ือเรา “หวงั ” บางส่ิงเป็นเวลาน านและมนัไม่เคยเกิดข้ึน การตอบสนองตามปกติของ  
มนุษยคื์อท่ีจะรู้สึกผิ ดหวงัและหดหู่ (“ใจเจบ็ป่วย ”) แต่เม่ือเราหวงับางส่ิงและจากนั้นก็ได้  
รับมนั เราก็รู้สึกกระปร้ีกระเปร่าและมีชีวติชีวา เหมือนกบั “ตน้ไม้” ท่ีเตม็ไปดว้ย “ชีวติ” น่ี 
เป็นการสังเกตทางจิตวทิยาอีกอยา่งหน่ึงเก่ียวกบัชีวติ   โยบเป็นตวัอยา่งของการตอบสนอง  
สองอยา่งน้ี ก่อนและหลงัจากท่ีเขาเผชิญหนา้กบัพระเจา้ 

 

‚ความปรารถนาไม่เคยอ่ิมเอมใจแห่งจิตใจท่ีหิวกระหายก็ส่งผลต่อความอ่อน เปล้ีย
ของวญิญาณและความเจบ็ป่วยของใจ   นัน่เป็นความหวงัท่ีไร้ความหวงัของ  คนท่ี
ขาดพระคริสต ์  ความแตกต่างในกรณีของคริสเตียนนั้นเป็นพรเพียงใด” 299 

 

สุภาษิตสามขอ้ดงัต่อไปน้ีกล่าวถึงการตอบสนองของบุคคลหน่ึงท่ีมีต่อคาํแนะนาํของพระเจา้ 

 

13:13  ‚พระวจนะ‛ ในบรรทดัแรกของสุภาษิตน้ีตอ้งอา้งอิงถึงพระวจนะของพระเจา้ เม่ือพิจารณา  
ถึงบรรทดัท่ีสองท่ีซ่ึงคาํเหมือนคือ “พระบญัญติั” พระเจา้ผูซ่ึ้งใหพ้ระวจนะจะเรียกร้องการ  
จ่ายจากบรรดาผูท่ี้ดูถูกพระวจนะ   ซาอูลและโยนาห์ไดดู้ถูกพระวจนะ และพวกเขาได้ จ่าย 
การลงโทษท่ีแรง แต่พระเจา้จะใหร้างว ั ลแก่บรรดาผูท่ี้ยาํเกรง (นบัถือ ยอม และเช่ือฟัง ) 
พระวจนะของพระองค ์(เปรียบเทียบ อสย. 66:2) อบัราฮมัและดาเนียลเป็นตวัอยา่งท่ีดี  ของ
ความจริงน้ี 

 



13:14  ‚คาํสอน (หรือบัญญติั) ของปราชญ์ ” ทาํใหส้ดช่ืน ทาํใหมี้ชีวติชีวาและทาํใหชี้วติยนืยาว 
เหมือนกบันํ้าจาก “นํ้าพุ” กระทาํการทางกายภาพ   คาํสอนน้ีถูกออกแบบมาเพื่อท่ีจะหนัคน  
อ่ืนๆจากการปฏิบติัเหล่านั้นท่ี ดกัผูค้นและนาํไปสู่ความตาย (เปรียบเทียบ 1:8-19; 14:27) 
คาํสอนแห่งบญัญติัของเอสราไดส่้งผลต่อการฟ้ืนฟูท่ีทาํใหส้ดช่ืนฝ่ายวญิญาณหลงัจากส่วน
ท่ีเหลือของคนอิสราเอลไดก้ลบัมาจากการเป็นเชลยท่ีบาบิโลน (นหม. 8:1-8) 

  

น่ีเป็นตวัอยา่งท่ีดีของหน่วย  2 แถวของโคลงกลอนท่ีเป็นอั นเดียวกนั ท่ีซ่ึงบรรทดัท่ีสองทาํ  
ใหค้วามคิดของบรรทดัแรกสมบูรณ์ 

 

13:15  ‚การเขา้ใจท่ีดี ” ถึงอะไรท่ีก่อใหเ้กิดความโปรดปราน ? เป็นท่ีชดัเจนวา่พระวจนะและ  นํ้า
พระทยั ของพระเจา้ นัน่คือ แนวทางของปัญญา ถูกกล่าวถึงเม่ือพิจารณาถึงบรรทดัท่ีสอง   
ตามปกติแลว้  บรรดาผูท่ี้ทาํ ตามคาํแนะนาํของพระเจา้ก็ไดรั้บการปฏิบติัต่อซ่ึงเป็นท่ีช่ืน
ชอบ จากคนอ่ืนๆ เป็นท่ีชดัเจนวา่โยเซฟไดรั้บอยา่งนั้น ตรงกนัขา้มบรรดาผูท่ี้พยายามอยา่ง
ไม่ซ่ือ ท่ีจะคน้พบทางท่ีดีกวา่ดว้ยตวัของพวกเขาเองก็คน้พบวา่การเดินทางของพวกเขานั้น
ก็ยุง่ ยาก ฟาโรห์แห่งพระธรรมอพยพไดค้น้พบอยา่งนั้น 

 

13:16  คนสุขมุตั้งการกระทาํของเขาหรือของเธอบนขอ้มูล (“ความรู้”) ไม่ใช่ความรู้สึก   คนโง่ไม่  
ประพฤติเช่นนั้นและดงันั้นก็แสดงออกถึงความโง่เขลาของพวกเขา ตวัอยา่งเช่น โมเสสได้  
นาํคนอิสราเอลอยา่งท่ีเขาไดน้าํเพราะว่ าพระเจา้ไดบ้อกเขาถึงส่ิงท่ีจะทาํ และเขาก็ไดท้าํ 
(เช่น ลนต . 8:4, 9, 13, 17, 21, 29, 36; และขอ้อ่ืนๆ ) โคราห์และคณะของเขาไดแ้สดงออก
ถึง ความโง่เขลาของพวกเขาโดยการทึกทกัเอาวา่โมเสสไดย้กยอ่งตนเองไปสู่การเป็นผูน้าํ 
(กดว. 16:1-3) 

 

‚. . . อยา่งท่ีพอ่คา้คล่ีและกางสินคา้ของเขาออกเพื่อท่ีจะแนะนาํส่ิงเหล่ านั้น ดงันั้น  
คนโง่ก็ทาํอย่ างนั้นกบัการกระทาํแบบโง่ๆ  ของเขาซ่ึงเขาไดห่้อมนัไว้ นัน่คือ ไดมี้  
ความสนใจอยา่งมากท่ีสุดท่ีจะเก็บซ่อนไวภ้ายในตวัเขาเองนั้น เขาก็พองตวัพร้อม  
กบัส่ิงนั้น” 300 

 

‚สุภาษิตเปรียบเทียบความรอบคอบท่ีแสดงถึงการกระทาํของคนฉลาดกบัความ  
หุนหนัพลนัแล่นของคนโง่ผูซ่ึ้งพดูโพล่งความโง่เขลา” 301 

 



13:17  ความแตกต่างท่ีน่ีก็คือระหวา่งผูส่ื้ อสารท่ีไม่น่าไวว้างใจ (“อธรรม ”) และท่ี น่าไวว้างใจ 
(“สัตยซ่ื์อ ”) คนแรกจะ พวัพนัในปัญหา ส่วนคนหลงัจะก่อใหเ้กิด “การรักษา ” ในความ  
สัมพนัธ์ต่างๆ   การส่ือสารท่ีดีก็จาํเป็นต่อความสัมพนัธ์ต่างๆท่ีดี 

 

‚ในงานของข่าวประเสริฐนั้นส่ิงน้ีก็สาํคญัทั้งส้ิน   เรามีชีวติอยูใ่นสมยัของความ  
ทุรนทุรายและกิจกรรมเป็นอนัมาก   แต่ผูรั้บใชจ้าํนวนนอ้ยผูซ่ึ้งรอคอยท่ีจะไดรั้บ  
ความคิดขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้อยา่งท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นพระวจนะของพระองค ์  ผล  
ลพัธ์ก็คือ คาํสอนท่ีเป็นอนัตรายและคาํแนะนาํผดิๆ มากมายท่ีทาํใหผู้ฟั้งงุนงงและ  
สงสัย ข่าวสารของทูตท่ีสัตยซ่ื์อก็ลํ้าค่าขณะท่ีเขาออกไปขอร้องใหม้นุษยท่ี์จะคืนดี  
กนักบัพระเจา้ (2 คร. 5:20)‛ 

 

ตวัอยา่งในพระคมัภีร์อาจรวมถึงโยนาห์ (ก่อนการกลบัใจของเขา) ในเชิงลบและเฟบีในเชิง  
บวก   ผูซ่ึ้งเป็นท่ีชดัเจนวา่ไดน้าํจดหมายฝากของเปาโลท่ีมีต่อคนโรมนัไปยงัโรม (รม . 
16:1-2) 

 

13:18  ‚วนิยั” ของการทาํตามคาํแนะนาํถูกกล่ าวถึงท่ีน่ี ความยากจนและความอบัอายจะมายงั  
บรรดาผูท่ี้เพิกเฉยต่อคาํแนะนาํ แต่บุคคลท่ีเตม็ใจและถ่อมใจยอมรับการตกัเตือน (“การวา่ 
กล่าว”) จะไดรั้บเกียรติ  คนอิสราเอลผูซ่ึ้งไดร้อดพน้จากการบุกรุกยดูาห์ของคนบาบิโลน  
ในปี 586 ก.ค.ศ. ไดถ้ามเยเรมียว์า่นํ้าพระทยัของพระเจา้สาํหรับพวกเขาคืออะไร แต่เม่ือเขา  
ไดบ้อกพวกเขาถึงส่ิงท่ีเป็นนํ้าพระทยัของพร ะเจา้ พวกเขาไดป้ฏิเสธท่ีจะทาํตาม และพวก
เขา ไดพ้ินาศ (ยรม. 42) เยเรมียเ์องเป็นตวัอยา่งในแง่บวก เพราะวา่เขาไดท้าํตามคาํแนะนาํ  
ขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ แมว้า่การทาํอยา่งนั้นไดเ้ก่ียวขอ้งกบัความลาํบากอยา่งยิง่ และเขาได้  
ช่ืนชมพระพรของพระเจา้ 

 

13:19     แมว้า่มนัน่ายนิดีท่ีจะหวงับางส่ิงท่ีดีกวา่และจากนั้นก็ดูมนัเกิดข้ึนนั้นคน โง่จะไม่ทาํอยา่ง
นั้น เพราะวา่เขาชอบท่ีจะปฏิบติัส่ิงท่ีชัว่ร้ายต่อไป ตามลกัษณะแลว้ คนโง่ก็ไม่หวงัส่ิงต่างๆ  
ท่ีสูง กวา่ พวกเขาตอ้งการท่ีจะดาํเนินในส่ิงท่ีชัว่ร้ายต่อไปเท่านั้น     กษตัริยเ์ฮเซคียาห์ได้
ดาํเนิน ชีวติเพื่อท่ีจะยนิดีในความสาํเร็จแห่งพระสัญญาของพระเจ้ าท่ีจะช่วยกูค้นยดูาห์จาก
กษตัริย์  เซนนาเคอริบ (2 พกษ . 18-19) แต่กษตัริยเ์รโหโบอมัไดป้ฏิเสธท่ีจะทาํตาม
คาํแนะนาํท่ีดี และจากนั้นไดท้าํตามเส้นทางแห่งความชัว่ร้ายจนกระทัง่ไปสู่การตายของ
เขา (1 พกษ. 12) 



 

 “ทั้งๆท่ีมีความหวานช่ืนของความปรารถนาท่ีดีซ่ึงไดส้าํเร็จนั้น  ค นโง่จะไม่ละทิ้ง  
 ส่ิงท่ีชัว่ร้ายเพื่อจะไดม้นัมา”302 

 

13:20  อีกคร้ังหน่ึง ผลลพัธ์ก็ตรงกนัขา้ม ผลลพัธ์ของการสร้างมิตรและการอยูร่่วมกบัคนฉลาดก็  
คือวา่ บุคคลหน่ึงก็ฉลาดข้ึน   แต่ผลลพัธ์ของการใชเ้วลามากกบั (การเป็น “เพื่อนของ ”) 
“คนโง่” ก็คือวา่ ในท่ีสุดแลว้ “อนัตราย”ก็เกิดข้ึนกบัเขาหรือเธอ (เปรียบเทียบ 1 คร. 15:33) 
เพื่อนมิชชัน่นารีของเปาโลไดแ้สดงออกถึงปัญญาท่ีพวกเขาไดเ้รียนรู้ส่วนหน่ึงจากการอยู่  
กบัเขา (เปรียบเทียบ 2 ทธ. 2:2) กษตัร์เยโฮชาฟัทไดป้ระสบกบัปัญหาเพราะการอยูใ่กลชิ้ด  
กบักษตัริยอ์าหบัท่ีชัว่ร้าย (1 พกษ. 22) 

 

13:21  ‚ความทุกขย์าก” (ซ่ึงถูกทาํใหเ้ป็นบุคคลท่ีน่ี ) ถูกมองวา่กาํลงัติดตาม “คนบาป” มนัติดตาม 
พวกเขาอยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดแ้ละก็ติดตามส้นเทา้ของพวกเขา   แต่พระเจา้จะใหบ้าํเหน็จแก่ 
“คนชอบธรรม . . . ดว้ยความมัง่คัง่ ” น่ีเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนในชีวติโดยทัว่ไป แม้ วา่มีขอ้ยกเวน้  
บางอยา่งตลอดพระธรรมสุภาษิตนั้น  มุมมองของซาโลมอนก็เป็นชีวติก่อนความตายเป็น  
หลกั 

 

13:22 ‚มรดก” ท่ี “คนดีละไว้” ใหแ้ก่หลานๆของเขาอยา่งนอ้ยท่ีสุดก็เป็นช่ือเสียงท่ีมีเกียรติ  และ
ตวัอยา่งท่ีดี   เงินไม่จาํเป็นวา่จะตอ้งเก่ียวขอ้ง   มีการรายงานวา่ เซ ซิล โรดส์ไดพ้ดูวา่ส่ิง  ท่ี
แยท่ี่สุดท่ีพอ่แม่สามารถทาํไดเ้พื่อลูกๆ  ของพวกเขาก็คือ  ท่ีจะทิ้งเงินจาํนวนมากไวใ้หแ้ก่  
พวกเขา  เป็นท่ีชดัเจนวา่เขาเช่ือวา่ทุกคนควรจะตอ้งเรียนรู้ท่ีจะหาเงินดว้ยตวัเอง แทนท่ีจะ  
ใชส่ิ้งท่ีใครคนหน่ึงไดห้าไว้303    

 

 ดาวดิไดล้ะมรดกในทางธรรมไวซ่ึ้งกษตัริยแ์ห่งยดูาห์ท่ีติดตามมาทั้งหมดไดถู้กวดั  (1 พกษ. 
11:4; และขอ้อ่ืนๆ) ส่ิงท่ี “คนบาป” ถือวา่เป็นทรัพยส์มบติัของเขา อยา่งไรก็ตามมนั  ก็ผา่น
ไปยงัผูค้นท่ีสามารถใชม้นัไดอ้ยา่งเหม าะสมมากกวา่หลงัจากท่ีเขาตายไป ตวัอยา่ง เช่น 
บ่อยคร้ังเจา้หน้ียดึส่ิงท่ีคนอธรรมท่ีตายไปไดเ้ป็นหน้ีพวกเขา  และช่ือเสียงของคน อธรรมก็ 
พงัทลาย ไปในไม่ชา้  ชะตาของกษตัริยเ์ยโฮยาคินท่ีชัว่ร้ายก็เป็นเช่นนั้น (ยรม . 22:24-30) 
และ กษตัริยท่ี์ชัว่ร้ายองคอ่ื์นๆหลายองคข์องอิสราเอลผูซ่ึ้งไม่ไดรั้บการฝังท่ีมีเกียรติ 

 

13:23 พระเจา้ทรงจดัเตรียม “อาหารท่ีอุดมสมบูรณ์ ” ในท่ีเพาะปลูกท่ียงัไม่ไดเ้พาะปลูกของคน



จน แต่บางคร้ังพวกเขาไม่สามารถรับเอามนัได ้เพราะวา่พวกผูก้ดข่ีก็กวาดมนัไปโดยทาง 
“ความ อยติุธรรม” แมว้า่คนจนอาจมีโอกาสคนท่ีมีอาํนาจกวา่อาจฉวยโอกาสนั้นไปจากเขา 
สุภาษิต  ท่ีมีจุดสุดยอด (หรือครบถ้วน) น้ีก็เป็นถอ้ยคาํแห่งการเตือน คือโดยตวัของมนัเอง
นั้น โอกาส ไม่ไดรั้บรองถึงความสาํเร็จ แมว้า่จะถูกใชป้ระโยชน์อยา่งขยนัก็ตาม   ราชินีเย
เซเบลท่ีชัว่ร้าย  ไดข้โมยสวนองุ่นของนาโบทและไดท้าํใหเ้ขาตายไป แมว้า่ มนัไม่ใช่เป็น
ความผดิของเขา (1 พกษ. 21) 

 

13:24     ‚‘สงวนไมเ้รียวและก็ทาํใหเ้ด็กเสียคน ’ หลกัคาํสอนโดยทัว่ไปน้ี (การเขา้หาท่ีเป็น  
มาตรฐานเดียวสาํหรับการลงวนิยัเด็ก ) บ่อยคร้ังแลว้ก็ถูกเช่ืออยา่งผดิๆ  วา่เป็นของ  
พระคมัภีร์ (หลกัคาํสอนน้ีมาจากบทกวท่ีีเขียนโดยซามูเอล บทัเลอร์ ใน คศ . 1664) 
ในความเป็นจริงนั้น พระธรรมสุภาษิต  เม่ือเป็นท่ีเขา้ใจโดยรวมแลว้ก็หนุนใจใหผู้ ้  
อ่านท่ีจะใชร้ะดบัมากมายของการลงวนิยัซ่ึงเร่ิมตั้งแต่การช้ีใหเ้ห็นถึงอุปนิสัยท่ีไม่  
เหมาะสมไปถึงการใชก้ารลงโทษทางร่างกาย” 304   

 

“สุภาษิตน้ีเพียงแค่แนะนาํการลงวนิยัทางร่างกายวา่เป็นวธีิของการอบรม  
รายละเอียดนั้นก็ละไวก้บัการตดัสินของพอ่แม่ . . .” 305 

 

ซาโลมอนไดเ้ช่ือมโยงความรักกบั “การตีสอน” และความเกลียดชงักบัความลม้เหลวท่ีจะ  
ตีสอน (“สงวนไมเ้รียว ”) มุมมองแบบเด็กๆ  อนัเป็นท่ีนิยมก็คือวา่ ความเกลียดชงัก่อใหเ้กิด  
วนิยัและความรักก็อนุญาตเสรีภาพท่ีไม่ไดค้วบคุม  เอลีไดล้ม้เหลวท่ีจะตี สอนบุตรชายของ  
เขาและพระเจา้ไดท้าํลายพวกเขาเสีย (1 ซมอ. 3:13; 4:11) อบัราฮมัเป็นตวัอยา่งเชิงบวก  
ของพอ่แม่ท่ีมีความรัก (ปฐก. 18:19) 

 

13:25     สุภาษิตน้ีอธิบายถึงความแตก ต่างระหวา่งสุภาษิตและพระสัญญา มนัแสดงออกถึงสภาพท่ี  
เป็นจริงโดยทัว่ไปในชีวติน้ี นั่ นคือส่ิง อ่ืนๆ ก็เท่าเทียมกนั  อยา่งไรก็ตาม พระเจา้ไม่เคย
สัญญา วา่พระองคจ์ะสงวนคนชอบธรรมทุกคนไวจ้ากการอดอยากตาย (เปรียบเทียบ มธ . 
6:33; ลนต . 26) ถอ้ยคาํของดาวดิท่ีวา่เขายงัไม่เคยเห็นคนชอบธรรมถูกทอดทิ้งหรือ
ลูกหลานของ  เขาขอทาน (สดด. 37:25) ก็เป็นคาํพยานส่วนตวั ไม่ใช่การรั บรองวา่พระเจา้
จะจดัเตรียม  ความจาํเป็นต่างๆ ทางร่างกายทั้งหมดสาํหรับคนชอบธรรมทุกคน  คนชอบ
ธรรมจะพึงพอ  ใจกบัส่ิงท่ีเขา “มี” ไม่วา่มากหรือนอ้ย เพราะวา่ เขายอมรับวา่มนัเป็นนํ้า
พระทยัของพระเจา้ สาํหรับเขา อยา่งท่ีอคัรทูตเปาโลไดพ้อใจ (ฟป. 4:11)   แต่คนอธรรมจะ



ไม่พึงพอใจเลย และตอ้งการมากยิง่ข้ึนอยูเ่สมอ เหมือนกบับุตรชายท่ีหลงหาย (ลก. 15:12) 

 

8.  คาํแนะนาํเพิ่มเติมสาํหรับการดาํเนินชีวติท่ีฉลาด   บทท่ี 14-15 

 

สุภาษิตเหล่าน้ีก็ยากท่ีจะรวมเขา้ดว้ยกนัเป็นกลุ่มภายใตห้วัขอ้ทัว่ไปเพราะวา่มีแนวคิดร่วมจาํนวน
นอ้ยท่ีรวมสุภาษิตเหล่าน้ีเขา้ดว้ยกนั     

 

‚สุภาษิต สามขอ้ก็จดัตั้งสามส่วนท่ีสวยงามคือ การจดัการท่ีฉลาด การประพฤติท่ียาํเกรง  
พระเจา้และความเงียบท่ีฉลาด พร้อมกบัความตรงกนัขา้มสามอยา่ง” 306 

 

14:1     ขอ้น้ีฟังแลว้ดูมีเหตุผลกวา่ถา้คาํวา่ “บา้น” เราอ่านเป็น “บา้นเรือน” ไม่วา่การแปลแบบไหน  
ก็ถูกตอ้งสมควร 

 

‚ถา้สามีของเธอไดต้ายไปหรือละเลยหนา้ท่ีของเขา  แม่ท่ีฉลาดก็รักษาบา้นเรือนไว้ 
ดว้ยกนัไดอ้ยูเ่สมอ แต่ถา้แม่บา้นไม่มีความเขา้ใจหรือไม่มีความปรารถนาดีสาํหรับ  
การทรงเรียกของเธอ จากนั้นความตั้งใจท่ีดีท่ีสุดพอ่บา้นก็ไม่สามารถขดัขวาง
ความ ส้ินสุดของบา้นเรือนได.้ . .” 307 

 

แม่ของโมเสสไดส้ร้างครอบครัวของเธอ (อพย. 2) อยา่งท่ีฮนันาห์ไดส้ร้าง (1 ซมอ. 1-2) แต่
ราชินีเยเซเบลท่ีโง่เขลาไดก้ระทบกระทัง่ราชวงศข์องอาหบัอยา่งปางตาย (2 พกษ. 9) และ
พระนางอาธาลิยาห์ไดโ้ค่นลม้ราชวงศข์องยดูาห์ (2 พกษ. 11) 

 

14:2   ‚มนัคือชีวตินัน่เองท่ีพิสูจน์วา่ไม่วา่บุคคลหน่ึงกาํลงัดาํเนินต่อหนา้พระเจา้อยา่งแท้  
 จริงหรือไม่ คาํพยานของริมฝีปาก ถา้ขดัแยง้กบัอุปนิ สัยก็มีค่านอ้ย บุคคลท่ียาํเกรง  
 พระเจา้จะแสดงออกความเท่ียงธรรมและความสัตยซ่ื์อ” 308 

 

 ‚ท่ีจะเขา้ใจถึงความเกรงพระยาเวห์ คือท่ีจะรู้จกัมนัไม่ใ ช่อยา่งอารมณ์ประเด๋ีย ว
เดียวหรือการสังเกตท่ีผา่นไป แต่อยา่งเป็นนิสัย คือการดาํเนินท่ีตรงไปตรงมา” 309 

 

 ซามูเอลเป็นตวัอยา่งประกอบของบรรทดัแรก (1 ซมอ. 12) และกษตัริยซ์าอูลเป็นตวัอยา่ง  



  ประกอบของบรรทดัท่ีสอง (1 ซมอ. 15:22) 

 

14:3     แนวคิดก็คือวา่  บ่อยคร้ังแล้วถอ้ยคาํของคนโง่กลายมา เป็นเคร่ืองมือท่ีซ่ึงเขาทนทุกข ์ (“ไม ้
เรียวสาํหรับหลงัของเขา”) ตรงกนัขา้ม “ถอ้ยคาํ (ริมฝีปาก) ของคนฉลาด” ก็ไม่มีผลกระทบ  
ท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายเช่นนั้นต่อพวกเขา เพราะวา่พวกเขาพดูอยา่งฉลาด  ส่ิงท่ีมาก่อน 
“พวกเขา” (3ข) คือ “คนฉลาด” (พหูพจน์)     

 

“ถอ้ยคาํก็กลบัมาสู่คอนเกาะ” 310 

 

“ส่ิงท่ีผูค้นกล่าวก็มีผลกระทบอยา่งใหญ่หลวงต่อวธีิท่ีพวกเขาไดรั้บ” 311 

 

คนอามาเลขท่ีโง่เขลาผูซ่ึ้งได้ อา้งวา่เขาไดฆ่้ากษตัริยซ์าอูล ไดต้ายไปเน่ืองจากการโออ้วด
ของ เขา (2 ซมอ. 1) ส่วนอาหิมาอสัผูส่้งสารท่ีฉลาดผูซ่ึ้งไดน้าํข่ าวการตายของอบัซาโลม
มายงั ดาวดิก็ไดรั้บความโปรดปรานของกษตัริย ์(2 ซมอ. 18:19-33) การโออ้วดของโกลิอทั
และ การตอบของดาวดิก็เป็นตวัอยา่งประกอบของสุภาษิตน้ีเช่นกนั (1 ซมอ. 17:41-49) 

 

14:4  เจา้ของฟาร์ม อาจคิดวา่ “รางหญา้สะอาด” ก็น่าปรารถนามากกวา่รางหญา้ สกปรก   ดังนั้น 
ถา้เขาตดัสินใจท่ีจะไม่ซ้ือววั เขาก็ รักษารางหญา้ของเขาใหส้ะอาดได้  แต่น่ีคงจะเป็นความ  
ผดิพลาดเพราะบางคร้ังจะตอ้งมีการเสียสละท่ีเล็กนอ้ยเพื่อจะไดรั้บผลประโยชน์ท่ีใหญ่กวา่   
ในกรณีน้ี การมีววัท่ีก่อประโยชน์ก็มีค่าเกินกวา่รางใส่อาหารสัตวท่ี์สะอาดอยา่งมาก 

 

‚เม่ือบุคคลหน่ึงลงทุนอยา่งขยนัในแหล่งแห่งรายไดข้องเขา อยา่งท่ีไดอ้ธิบายไว้
โดย ววัท่ีแขง็แรงนั้น ผลประโยชน์ก็มากกวา่ตน้ทุนอยา่งมาก” 312 

 

‚มนัเป็นเหตุสาํหรับการคร่ําครวญท่ีจะสังเกตความพร้อมท่ีซ่ึงบางคร้ังท่ีชุมนุมใช้
มาตรการท่ีจะขจดัธรรมิกชนท่ีเป็นปัญหา ดงันั้ นก็ตดัการเพิ่มพนูและพรอยา่งมาก  
ซ่ึงอาจไดติ้ดตามมาถา้ความอดทนและความกรุณาไดถู้กปฏิบติั”313 

 

14:5  น่ีเป็นหน่ึงในสุภาษิตอั นเป็นท่ีเขา้ใจอยา่งง่ายมากข้ึน เปาโลผูซ่ึ้งอยูต่่อหนา้เฟสทสัและ  
อากริปปาก็เป็นตวัอยา่งประกอบของ “พยานท่ีสัตยซ่ื์อ (น่าไวว้างใจ )” (กจ. 26:25) ส่วน 



เปโตรท่ีอยูใ่นลานบา้นของมหาปุโรหิตก็เป็นตวัอยา่งประกอบของ “พยานเทจ็ ” (ลก . 
22:55-62) 

 

สุภาษิตส่ีขอ้ดงัต่อไปน้ีกล่าวถึงคนโง่และความโง่ 

 

14:6 ใครคนหน่ึงผูซ่ึ้งเยาะเยย้ความจริง  บ่อยคร้ังแล้วก็พบวา่มนัยากท่ีจะพบความจริง ปีลาตได้ 
กล่าววา่ “สัจจะคืออะไร?” (ยน. 18:38) แต่เขาไม่ไดรั้บการตอบจาก “ความจริง” ท่ีถูกทาํให้ 
เป็นบุคคลนัน่คือ พระเยซูคริสต ์ ในอีกดา้นหน่ึง ดาเนียลไดพ้ฒันานิสัยของการรับและการ  
จาํนนต่อความจริงท่ีพระเจา้ไดเ้ปิดเผยแก่เขา และดงันั้นก็ไดรั้บมอบหมายดว้ยความจริงท่ี  
มากข้ึน 

  

14:7  ซาโลมอนไดแ้น ะนาํว่าไม่ควรใชเ้วลาอยา่งมากกบัคนโง่เพราะวา่พวกเขาไม่ไดใ้หค้วามรู้
และ  ถอ้ยคาํของบุคคล หน่ึงสามารถทาํใหเ้ส่ือมทรามใน ผลลัพธ์ได ้ กษตัริยซ์าอูลไดมี้
ผลลพัธ์ท่ี เสียหายน้ีต่อพวกทหารผูซ่ึ้งไดอ้ยูก่บัเขา   พวกเขาไดต่้อตา้นดาวดิอยา่งไร้เหตุผล
ต่อไป 

 

‚เม่ือมนัชดัเจนท่ีว่ าบุคคลหน่ึงมุ่งมัน่ในเร่ืองความโง่เขลา โดยไม่คาํนึงถึง
ความชอบธรรม ก็เป็นการดีท่ีสุดท่ีจะละเขาไวก้บัตวัเขาเอง   ท่ีจะโตแ้ยง้หรือช้ีแจง
เหตุผลกบั บุคคลเช่นนั้นก็ไร้ประโยชน์ มนัด่างพร้อยต่อคนฉลาด แต่มนั เป็นท่ีพึง
พอใจต่อ ความหยิง่ของคนโง่   ‘จงอยา่เก่ียวขอ้งกบัคนพวกนั้น’ [2 ทธ. 3:5]’‛ 314 

 
 

“บางคร้ังวธีิเดียวท่ีเรามีในการวา่กล่าวการสนทนาท่ีชัว่ร้ายก็คือโดยการละวง
สมาคมนั้นและออกไปจากการฟังมนั "315  

 

14:8 ลกัษณะอยา่งหน่ึงของคนฉลาด สุขมุก็คือวา่เขาคาํนึงถึงความประพฤติของเขา (“เขา้ใจทาง  
ของเขา”) และควบคุมมนัอยา่งระมดัระวงั   ลกัษณะอยา่งหน่ึงท่ีระบุถึงคนโง่โดยแทก้็คือวา่  
เขาพึ่ งพาการหลอกลวงเพื่อท่ีจะกา้วหนา้ เนหะมียเ์ป็นตวัอย่ างของบุคคลแรก และฮานนั- 
ยาห์ปฏิปักษข์องเยเรมียเ์ป็นตน้แบบของบุคคลหลงั (ยรม. 28) 

 

14:9 เป็นการโง่เขลาท่ีจะ “เยาะเยย้บาป ” คือ ท่ีจะ ไม่จริงจงักบัมนั เพรา ะวา่บาปนั้นหลอกลวง  



และก็นาํไปสู่การถูกทาํลายและความตาย (รม. 6:23) น่ีคือส่วนท่ีเหลือของคนยดูาห์ไดท้าํ ผู ้
ซ่ึงหนีไปยงัอียปิต์ หลงัจากการถูกทาํลายของเยรูซาเล็ม หลงัจาก พวกเขาไดย้นิพระวจนะ  
ของพระเจา้ผา่นทางเยเรมีย์  (ยรม. 44:15-19) ตรงกนัขา้ม “คนเท่ียงธรรม ” ก็ช่ืนบานใน 
ความโปรดปราน (“ความปรารถนาดี ”) กบัพระเจา้และมนุษย ์  อบัราฮมัท่ีชอบธรรมเป็น  
ตวัอยา่งประกอบท่ีดี  ดูเหมือนประเด็นของสุภาษิตน้ีจะเป็น อยา่หวัเราะเก่ียวกบับาป หรือ 
ปฏิบติัต่อมนัอยา่งไม่สาํคญั แต่จงดาํเนินชีวติท่ีเท่ียงธรรมเพื่อวา่คุณสามารถช่ืนชมความ  
โปรดปรานของพระเจา้และของมนุษยไ์ด ้

 

14:10 ‚การสังเกตทางจิตวทิยาน้ีตระหนกัวา่ สุดทา้ยแลว้ก็มีความรู้สึกบางอยา่ งทั้งยนิดี  
และโศกเศร้าท่ีไม่สามารถถูกส่ือสารได้ ไม่วา่ความเห็นอกเห็นใจและความเขา้ใจ
จะมีมากแค่ไหนก็ตาม มนัไม่ไดป้ฏิเสธวา่บุคคลหน่ึงไม่สามารถเขา้ส่วนกบัความ
โศก  เศร้าและความยนิดีของอีกบุคคลหน่ึง อยูบ่า้ง แต่มนับ่งบอกวา่ความรู้สึกไว
เช่นนั้น ก็มีความจาํกดัของมนั” 316  

 

‚ทุกหวัใจก็มีความลบัของความยนิดีหรือค วามโศกเศร้าท่ีคนอ่ืนไม่มีส่วน 
บ่อยคร้ัง แลว้ส่ิงท่ีถูกปิดซ่อนไวอ้ยา่งลึกๆจากสายตาของคนท่ีใกลชิ้ดท่ีสุดและคน
อนัเป็นท่ีรักท่ีสุดก็คือ ความโศกเศร้าท่ีลึกเกินไปสาํหรับการพดู หรือความยนิดีท่ี
ใหญ่เกินไป สาํหรับถอ้ยคาํ” 317 

 

ฮนันาห์ก็โดดเด่นสาํหรับความโศกเศร้าส่วนตวัท่ีลึกซ้ึงของเธอ (1 ซมอ. 1) องคพ์ระผูเ้ป็น  
เจา้ของเราก็เป็นอีกตวัอยา่งหน่ึง (ลก. 22:39-46; เปรียบเทียบ อสย . 53:3) สุภาษิตน้ีควรช่วย  
ใหเ้ราตระหนกัวา่มนัเป็นธรรมชาติสาํหรับทุกคน ท่ีจะเก็บความโศกเศร้าท่ีลึกซ้ึง (“ความ 
ขมข่ืน” ของใจเอง) และ “ความยนิดี” ท่ีลึกซ้ึงไว ้

 

14:11  สุภาษิตน้ีเปรียบเทียบชะตาของทุกคนท่ี “เรือน” และ “เตน็ท์” แสดงถึงในกรณีของคนบาป  
และคนชอบธรรม การถูกทาํ ลายจะเกิดข้ึนกบัชีวติของ คนอธรรม แต่ความมัง่คัง่จะเป็น  
เคร่ืองหมายของชีวติของคนเท่ียงธรรม ซาอูลเป็นตวัอยา่งดั้งเดิมของคนแรก และดาวดิเป็น  
ตวัอยา่งของคนหลงั 

 

14:12     ปราศจากความสวา่งท่ีเพิ่ มเติมแห่งการเปิดเผยของพระเจา้ เราอาจสรุปวา่แนวทางของการ  
กระทาํใดๆก็ตา มจะนาํไปสู่บั้นปลายต่างๆท่ีดี อยา่งไรก็ตาม พระวจนะของพระเจา้ช่วยเรา  



ท่ีจะเห็นบั้นปลายของบางเส้นทางเหล่าน้ีเพื่อว่ าเราสามารหลีกเล่ียงพวกมนัได ้ ความรอด  
โดยการงาน ก็เป็นตวัอยา่งหน่ึงของส่ิงน้ี  อยา่งท่ีใครคนหน่ึงไดบ้อกขา้พเจา้วา่ “ขา้พเจา้
กาํลงั ปีนบนัไดแห่งความสาํเร็จ แต่จากนั้นขา้พเจา้ไดค้น้พบวา่มนัพิงอยูผ่ดิกาํแพง”    

 

  สุภาษิตน้ีเตือนวา่  เป็นท่ีชดัเจนวา่ทางต่างๆท่ีดีอาจถูกพิสูจน์วา่เป็นอนัตรายต่อชีวติทาง  
ศีลธรรม (เปรียบเทียบ 7:27; 16:25; มธ. 7:13-14) เพราะวา่จุดหมายของทางเหล่านั้นก็ผดิ   
ยดูาสอิสคาริโอทไดค้น้พบอยา่งสายเกินไป วา่ ส่ิงท่ีดูเหมือนจะเป็นทางง่ายสาํหรับเขาท่ีจะ  
สะสมเหรียญเพิ่มข้ึนบางเหรียญแทจ้ริงแลว้ก็เป็นทางแห่งการไม่ไดก้ลบัมา (มธ. 27:5) ใน 
กรณีน้ีและอยา่งท่ีเป็นจริงกบักรณีอ่ืนๆหลายกรณีนั้น ทางของเขาไดน้าํไปสู่ความตายทาง  
กายภาพ (เปรียบเทียบ รม. 6:23; 8:13; 1 คร. 11:29-30; ยก. 1:15; 5:20) 

 

14:13  อยา่งเหน็บแนมแลว้ บุคคลหน่ึ งอาจหวัเราะแต่ก็เจบ็ปวดภายใน ในทาํนองเดียวกนั บุคคล  
หน่ึงอาจคิดวา่เขากาํลงัมีเวลาท่ีดี แต่ “ความยนิดี ” ของเขา (ความยนิดี เก่ียวกบัตณัหาราคะ  
และทางโลก) อาจนาํความโศกเศร้ามายงัเขาในท่ีสุด (“ท่ีส้ินสุดของความยนิดี ” ทั้งการส้ิน 
สุดของมนัในความโศกเศร้าและการส้ินสุดของมนัในระยะเวลา ) บ่อยคร้ังส่ิงภายนอกก็  
หลอกลวง   ราชินีเอสเธอร์ไดเ้ขา้ร่วมในการเล้ียงท่ีร่ืนเริงแต่ใจของเธอก็กาํลงัแตกสลายต่อ  
ชะตาของประชาชนของเธอ (อสธ . 5:4-8; 7:1-4) ฮามานกาํลงัมีเวลาท่ีดี  กระทัง่เขาได้
เรียนรู้ วา่ความเกลียดชงัของเขาท่ีมีต่อคนยวินั้นกาํลงัจะฆ่าเขา (อสธ. 7:5-9) สุภาษิตหลาย
ขอ้ท่ี ติดตามมาก็กล่าวถึงหลายประเภทของคนโง่เขลา  ความฉลาด และความโง่เขลา  

 

14:14     ‚. . . . ผู้ถอยกลับ แสดงถึงความประทบัใจผดิๆของผูเ้ลิกศรัทธา  ผูซ่ึ้งถด ถอยจาก 
หรือละทิ้งจุดยนืแห่งความถูกตอ้ง ทางศีลธรรมก่อนหนา้นั้นของเขาเอง การแสดง  
ออกของคาํฮีบรูท่ีน่ีบ่งบอกถึง การไม่ยดึมัน่ต่อความถูกตอ้ง”318 

 
เปโตรท่ีอยูใ่นลานบา้นของมหาปุโรหิตก็เป็นตวัอยา่งของบุคคลท่ีถูกอธิบายไวใ้นบรรทดั  
แรก ภายหลงัเขาไดเ้สียใจอยา่งสุดซ้ึงท่ี วา่เขาไดผ้ดิสัญญาต่อการอุทิศตนของเขาท่ีจะยนื  
หยดัเพื่อพระเยซู (มธ. 26:75; ลก. 22:62) ไดผ้ลจาก “ทางของเขาจนเตม็ ” หมายถึงวา่ เขามี  
ความเสียใจ อยา่งท่ีบางคร้ังเรากล่าววา่ “ทอ้งของเขาเตม็ [ไปดว้ยความผดิพลาดของเข า
เอง]” ในฐานะตวัอยา่งประกอบของบรรทดัท่ีสอง เปาโลสามารถนอนหลบัในตอน กลาง 
คืนได้และก็ไปยงัหลุมฝังศพของเขาดว้ยความรู้สึกแห่งความอ่ิมเอมใจสาํหรับชีวติท่ีได้
ดาํเนินอยา่งดี (2 ทธ. 4:7) 



 
14:15 เน่ืองจากวา่คนเขลามีแนวโนม้ท่ีจะเช่ือทุกส่ิง บุคคลหน่ึงควรเรียนรู้ท่ีจะฟังและประเมินส่ิง  

ท่ีเขาไดย้นิและเห็นอยา่งพินิจพิเคราะห์ ดูเหมือนวา่โยเซฟก็เขลาเล็กนอ้ยในฐานะเด็กชายท่ี  
วา่เขาไดล้ม้เหลวท่ีจะเห็นถึงความลึกแห่งความเกลียดชงัของพวกพี่ของเขาท่ีมีต่อเขา 
(ปฐก. 37) ในอีกดา้นหน่ึง คนสุขมุก็ประเมินขอ้มูลอยา่งระมดัระวงัและไม่ไดเ้ดินไปสู่กบั
ดกั   เนหะมียไ์ดท้าํส่ิงน้ีอยา่งดีเม่ือพวกศตัรูของเขาไดแ้สวงหาท่ีจะเบนความสนใจของเขา
ไปจากโครงการก่อสร้างของเขา (นหม. 6) บางคร้ังเราตอ้งตรวจสอบก่อนท่ีเราจะไวใ้จ319 

 

14:16  การระมดัระวงัเป็นส่วนท่ีดีกวา่ของปัญญา และคนฉลาดซ่ึงไดค้าดคะเนถึงอนัตรายก็จะ 
“หนัเสียจากคนชัว่ร้าย” ผูซ่ึ้งก่อใหเ้กิดอนัตรายอยา่งท่ีเนหะมียไ์ดท้าํ (นหม. 6:1-4) ตรง กนั
ขา้ม คนโง่ก็พึ่งพาสัญชาติญาณของเขามากเกินไปและไดทึ้กทกัเอา “ปัญญา ” และก็ 
“ประมาท” และก็บาดเจบ็อยูบ่่อยๆ   อบัเนอร์ไดสู้ญเสียชีวติของเขาเพราะวา่เขาไดล้ม้เหลว  
อยา่งโง่เขลาท่ีจะคาดคะเนถึงอนัตรายท่ีโยอาบวางไว ้(2 ซมอ. 3:28, 33) 

 

14:17  เยฟธาห์ไดก้ระทาํ “อยา่งโง่เขลา ” โดยการใหค้าํปฏิญาณท่ีไม่รอบคอบซ่ึงลม้เหลวท่ีจะ  
พิจารณาล่วงหนา้ถึงส่ิงท่ีอาจเกิดข้ึนถา้เขาไดก้ลบัมาจากการรบอยา่งมีชยั (วนฉ. 11:30-34) 
คนยดูาห์ไดเ้กลียดชงักษตัริยเ์ยโฮรัมท่ีชัว่ร้ายเน่ืองจากความอธรรมของเขา (2 พศด. 21:19) 

 

14:18  บ่อยคร้ังคน “เขลา” มีปัญหาดงันั้นบุคคลหน่ึงควรรับเอาความเจบ็ปวดเพื่อท่ีจะ ไดรั้บการ  
บอกกล่าวอยา่งดี ฮามานสูญเสียชีวติของเขาเพราะเขาไม่รู้วา่เอสเธอร์เป็นคนยวิ (อสธ. 8:1-
6) ตรงกนัขา้ม “ความรู้” กระทาํเหมือนมงกุฎท่ีอยูบ่นศีรษะของ คน “เฉลียวฉลาด ” และ 
โดยพื้นฐานแลว้พวกเขาก็ประสบกบัการยกยอ่งแทนท่ีจะเป็นความอบัอาย  โมรเดคยัไดเ้ขา้  
ใจส่ิงท่ีกาํลงัเกิดข้ึน ไดช่้วยคนยวิใหร้อดพน้ และไดรั้บเกียรติอนัยิง่ใหญ่ (อสธ. 4:13; 10:3) 

 

14:19  ในท่ีสุดพวกบุตรชายท่ี “ชัว่ร้าย” ของยาโคบไดก้ม้กราบนอ้งชายท่ี “ดี” ของพวกเขา นัน่คือ 
โยเซฟ (ปฐก. 42:6; 43:26, 28) การกระทาํของพวกเขาไดเ้ป็นสัญลกัษณ์ของชยัชนะ  ของ
ความดีของโยเซฟเหนือความชัว่ร้ายของพวกเขา แมว้า่พวกเขาไม่ไดต้ระหนกัถึงส่ิงน้ี  เม่ือ
พวกเขาไดก้ม้กราบ   วนัหน่ึงทุกเขาจะกม้กราบจอมกษตัริย ์(รม. 14:11; ฟป. 2:10) 

 

  ‚สุภาษิตสามขอ้ [ขอ้ 20-22] ในเร่ืองความเกลียดชงัของมนุษย:์” 320 

 



14:20    คน “ยากจน ” เป็นเป้าของความเกลียดชั งอยา่งมากเน่ืองดว้ยหลายเหตุผล บางคร้ังผูค้น  
เกลียดชงัพวกเขาเพราะพวกเขาคิดวา่เหตุผลท่ีพวกเขายากจนก็เพราะวา่พวกเขาปฏิเสธ
หรือไม่สา มารถจดัเตรียมเพื่อพวกเขาเองได้  และบางคร้ังผูค้นเกลียดชงัพวกเขาเพราะวา่  
พวกเขา เป็นความลาํบากใจต่อชุมชนแมก้ระทัง่บรรดาผูท่ี้ใกลชิ้ดกบัพวกเขามากท่ีสุด ผูซ่ึ้ง
ควรรัก และดูแลพวกเขาบ่อยคร้ังก็เกลียดชงัพวกเขา ”   ‚เพื่อนบา้น” อา้งอิงถึงบุคคลใดก็
ตามท่ีเรา  ติดต่อดว้ย ไม่ใช่ แค่ใครคนหน่ึงท่ีอาศยัอ ยูใ่กล้ๆ  (เปรียบเทียบ ลก . 10:31)321 

ลาซารัส ใน เร่ืองราวของพระเยซูเก่ียวกบัเศรษฐีและลาซารัสก็ไดท้นทุกขเ์น่ืองจากความ
ยากจนของเขา (ลก . 16:20-25)   บรรทดัน้ีเป็นคาํเตือนต่ออคติท่ีมีต่อคนยากจน 
(เปรียบเทียบ ยก. 2:1-13) 

 

 ในอีกดา้นหน่ึง “คนมัง่คัง่” พบวา่พวกเขามี “สหาย” มากมาย คือ ผูค้นท่ีอา้งวา่ “รัก” พวก
เขาแต่ก็แค่เน่ืองจากวา่คนมัง่คัง่มีทรัพยส์มบติัท่ีจะช่วยเหลือพวกเขา ขา้พเจา้ไดรั้บรถ - ยนต์
คนัแร กเม่ือขา้พเจา้ไดอ้ยูใ่นวทิยาลยั  และขา้ พเจา้ไดเ้รียนรู้อยา่งรวดเร็ววา่ ขา้พเจา้ไดมี้ 
“สหาย” มากกวา่ท่ีขา้พเจา้ไดต้ระหนกัคือ บรรดานกัศึกษาผูซ่ึ้งตอ้งการท่ีจะนัง่รถ ! ตวัอยา่ง 
ในพระคมัภีร์คืออบัราฮมัท่ีมัง่คัง่ (ปฐก. 13:2) ผูซ่ึ้งเป็นบุคคลท่ีอาบีเมเลคตอ้งการท่ีจะ  เขา้
ร่วมในพนัธสัญญา (ปฐก. 21:22-34) บรรทดัน้ีเป็นคาํเตือนต่อคนมัง่คัง่ท่ีจะระวงั  สหาย
ผดิๆ   ทั้งสองบรรทดัก็สังเกตวา่คนมัง่คัง่ก็สร้างความแตกต่างในชีวติทางสังคม322 

 

14:21  เป็นท่ีชดัเจนวา่ “เพื่อนบา้น ” ท่ีถูกกล่าวถึงในบรรทดัท่ีหน่ึงก็ “ยากจน ” เม่ือพิจารณาถึง  
บรรทดัท่ีสอง แทนท่ีจะดูถูกหรือเหยยีดหยามเพื่อนบา้นท่ียากจนนั้น  บุคคลหน่ึงควรมี 
“เมตตา” ต่อเขา การทาํอยา่งนั้นจะนาํความยนิดีไปสู่ทั้งสองฝ่าย  อบัราฮมัไดป้ฏิบติัต่อโลท  
หลานชายของเขาอยา่งมีเมตตาและไดใ้หก้ารเลือกส่วนใดก็ตามของแผน่ดินแห่งพระ
สัญญาท่ีเขาตอ้งการเพื่อตวัเขาเอง (ปฐก. 13:8-12) ผลลพัธ์ก็คือความสัมพนัธ์ท่ีดีท่ีดาํเนิน
ต่อไป 

  

‚บุคคลหน่ึงควรถือวา่มนุษยทุ์กคน โดยเฉพาะอย่ างยิง่ผูท่ี้พระเจา้ไดต้ั้งไวใ้กลเ้ขา
วา่ เป็นผูท่ี้มีตน้กาํเนิดเหมือนกนั วา่ถูกสร้างในฉายาของพระเจา้ และของจุดหมาย
อนั สูงส่งเหมือนกนั และควรถือวา่ตวัเขาเองอยูใ่ตพ้นัธะท่ีจะรักเขา” 323 

 

‚ในกรณีส่วนใหญ่ในอิสราเอลนั้น พวกเขา [พวกเพื่อนบา้น ] จะอาศยัอยูใ่น
หมู่บา้ น เดียวกนักบั ผูอุ้ปการะช่วยเหลือของพวกเขาและอยูใ่นการขอ้งเก่ียว



ประจาํวนักบั  พวกเขา ดงันั้นความจาํเป็นต่างๆ ของพวกเขาก็จะเป็นท่ีรู้กนัดี พวก
เขาไม่ใช่คน  เร่ร่อน  คนขอทานตามถนน และคนขา้งถนนผูซ่ึ้งเคาะประตูของ
คริสตจกัรต่างๆ  ในเมืองและบอกเราถึงเร่ืองราวท่ีน่าเศร้า ใจและบ่อยคร้ังก็เทจ็
เก่ียวกบัความจาํเป็นท่ีเร่งด่วน   ไม่มีส่ิงใดในรายการของสุภาษิตเหล่าน้ีท่ี  [ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความใจกวา้ง] บ่งบอกวา่คนหลอกลวงถูกกล่าวถึง” 324 

 

14:22 ผูค้นท่ีคิดการชัว่ก็หนัเหไปจากเส้นทางแห่งความถูกตอ้ง และชีวติของพวกเขาไดแ้สดงถึง  
ความเกลีย ดชงัและการหลอกลวง   แต่ผูค้นท่ีติดตามส่ิงท่ี “ดี” ตามปกติแลว้ก็ประสบกบั 
“ความกรุณาและความจริง” อีกคร้ังหน่ึงกษตัริยซ์าอูลเป็นตวัอยา่งประกอบของบรรทดัแรก 
และดาวดิเป็นตวัอยา่งประกอบของบรรทดัท่ีสอง 

 

  ‚ตอนน้ีส่ิงท่ีติดตามมาก็คือชุดท่ีน่าพิจารณาของสุภาษิต (ขอ้ 23-31) ดว้ยขอ้ยกเวน้  
  ขอ้เดียว (ขอ้ 24) ซ่ึงทั้งหมดก็มีส่ิงน้ีเหมือนกนั นัน่คือหน่ึงหรือสองคาํไขใน  
  สุภาษิตเหล่านั้นก็เร่ิมตน้ดว้ยตวั “เมม” [ตวัอกัษรฮีบรู]‛ 325 

 

14:23  ท่ีจริงแลว้การทาํโครงการจะก่อใหเ้กิด “กาํไร” แต่เพียงแค่กล่าวถึงมนัเท่านั้นจะไม่ก่อให้  
เกิดกาํไร แต่จะเกิด “ความยากจน ” เนหะมียไ์ม่เพียงแต่มีนิมิตท่ียิง่ใหญ่สาํหรับการสร้าง  
กาํแพงของกรุงเยรูซาเล็มข้ึนใหม่เท่านั้น แต่เขาไดไ้ปทาํงานและไดท้าํใหนิ้มิตของเขา
เกิดข้ึน เป็นจริง พวกครูสอนเทจ็ท่ียดูาไดเ้ตือนไวก้็เป็นเหมือนเมฆท่ีปราศจาก นํ้า พวกเขา
ไดส้ัญญา ถึงส่ิงต่างๆท่ีใหญ่แต่ไดล้ม้เหลวท่ีจะทาํใหเ้กิดข้ึน (ยด. 12) คนท่ีมีนิมิตก็ธรรมดา 
บรรดาผูท่ี้ พยายามต่อไปและไปทาํงานนัน่เองท่ีสาํเร็จ 

 

14:24      บั้นปลายของคนฉลาดและคนโง่ก็ถูกกล่าวถึงท่ีน่ี 

 

“คนฉลาดไดรั้บมงกุฎ นัน่คือ ไดรั้บการอวยพรดว้ยทรัพยส์มบติั (เปรียบเทียบ  
3:16; 8:18, 21; 15:6; 22:4) เน่ืองจากความขยนัของพวกเขา (14:23) แต่พฤติกรรม  
ท่ีโง่เขลาก็ไม่ไดส่้งผล ใหเ้กิด พระพรแต่ ส่ิงผลใหเ้กิด ความโง่เขลามากยิง่ข้ึน 
(เปรียบ เทียบ–ขอ้ 18)‛326 

 

โยบไดก้ลายมาเป็นคนมัง่คัง่เพราะวา่เขาฉลาดและชอบธรรม   “มงกุฎ” ของปัญญาของเขา  
ก็ออกมาในคาํกล่าวของเขา  ณ บั้นปลายของชีวติของเขานั้น กษตัริยซ์าอูลไดย้อมรับวา่เขา



ได ้เป็นคนโง่ (1 ซมอ. 26:21) 

 

14:25  บุคคลท่ีบอกความจริงก็ก่อใหเ้กิดผลลพัธ์ท่ีดีจากส่ิงท่ีเขากล่าว  ผลลพัธ์ท่ีเป็นไปไดดี้ท่ีสุดก็  
คือการช่วยชีวติใครคนหน่ึงผูซ่ึ้งไดถู้กกล่าวหาอยา่ง ผดิๆ   เอสเธอร์ไดบ้อกความจริงและ
ได ้ช่วยประชาชนของเธอใหร้อดพน้ บุคคลท่ีโกหกก็ส่งเสริมการทรยศโดยการนาํคนอ่ืนๆ  
ให ้หลงไปสู่ขอ้สรุปเทจ็ ยาโคบไดโ้กหกและการมีเล่ห์เพทุบายของเขาไดท้าํใหค้รอบครัว
ทั้ง หมดของเขาไปสู่กองปัญหา (ปฐก. 27) พวกพยานเทจ็ไดโ้กหกและนาโบทไดต้าย ไป 
(1 พกษ. 21) 

 

14:26  น่ีเป็นสุภาษิตอีกขอ้หน่ึงท่ีเก่ียวกบัจุดสุดยอด อยา่งเช่นสุภาษิตข้อท่ีตามมาซ่ึงบรรทดัท่ีสอง  
เพิ่มความคิดต่อบรรทดัแรก ความยาํเกรงพระเจา้ให ้ “ความมัน่ใจ” แก่บุคคลหน่ึงและ “ลูก 
หลาน” ของเขาก็ช่ืนชมความมัน่คง (“ท่ีล้ีภยั”) เตม็ท่ีเน่ืองจากความเช่ือของพอ่แม่ของ  พวก
เขา    อบัราฮมัไดแ้สดงออกถึงความมัน่ใจอนัยิง่ใหญ่เม่ือเขาไดต่้อสู้กบักษตัริยเ์มเสโปเต -
เมียหา้องค ์ (ปฐก . 14) และพระเจา้ไดอ้วยอิสอคัเน่ืองจากความเช่ือของอบัราฮมั (ปฐก . 
26:24) 

 

14:27  ความยาํเกรงพระเจา้ก็ค ํ้าจุนชีวติทั้งส้ินของบุคคลหน่ึงอีกดว้ย เหมือนกบั  “นํ้าพุ” ค ํ้าจุนชีวติ 
ทางกายภาพ มนัจะรักษาเขาไวจ้าก “กบัดกั” ท่ีสามารถก่อใหเ้กิด “การตาย” ก่อนเวลาอีก  
ดว้ย คาเลบและโยชูวาไดย้าํเกรงพระเจา้ดงันั้นพระเจา้ไดค้ ํ้าจุนพวกเขา และช่วยใหพ้วกเขา 
หลีกเล่ียงชะตาของชนรุ่นท่ีไม่เช่ือของพวกเขาทั้งหมด 

 

14:28    มนัเป็นช่ือเสียงเกียรติยศต่อผูป้กครองเม่ือเขาปกครองเหนือคนมากมายและพวกเขาก็มัง่คัง่  
และเพิ่มพนูข้ึน แต่มนัเป็นการไร้ช่ือเสียงเกียรติยศต่อเขาเม่ือประชาชนของเขาลดลงใน  
จาํนวนและทรัพยส์มบติั น่ีก็เป็นเพราะวา่ส่วนหน่ึงของความรับผดิชอบของผูน้าํท่ีปกครอง  
นั้นก็คือท่ีจะก่อใหเ้กิดความมัง่คัง่ กษตัริยเ์ฮเซคียาห์ท่ีอยูใ่นทางธรรมไดช่้วยประชากรของ  
เขาใหร้อดพน้จากการถูกทาํลายโดยคนอสัซีเรีย (2 พกษ. 19) แต่มนสัเสห์บุตรชายท่ีชัว่ร้าย  
ของเขาไดก้ระตุน้ใหพ้ระเจา้ทาํลายกรุงเยรูซาเล็ม (2 พกษ. 21:1-13) ดาวดิและอิชโบเชท  ก็
เป็นตวัอยา่งอีก (2 ซมอ. 3—4) 

  

14:29  ผูค้นท่ีไม่โกรธอยา่งรวดเร็วก็แสดงถึง “ความเขา้ใจอนัยิง่ใหญ่ ” เหมือนกบักิเดโอน (วนฉ. 
7) ความอดทนของเขาไดส่้ งผลต่อชยัชนะสาํหรับคนอิสราเอล แต่ผูค้นท่ี “โมโหง่าย ” 



บ่อยคร้ัง  ก็ทาํส่ิงต่างๆ  ท่ีโง่เขลาเช่นแซมสัน (วนฉ. 15) ความไม่อดทน ของเขาไดน้าํเขา
ไปสู่การ  ทนทุกขข์องเขาเองและการตายในท่ีสุด จงเปรียบเทียบการกระทาํของมีคายาห์
และเศเดคี-ยาห์ดว้ย (1 พกษ. 22:24-25) 

  

14:30  ‚ใจท่ีสงบ” กบัพระเจา้ก็ส่งเสริมสุขภาพท่ีดี แต่ใจท่ีเตม็ไปดว้ย “กิเลส” (NASB) หรือ 

“ความริษยา” (HCSB) ก็อยูใ่นความยุง่เหยิงซ่ึงทาํใหบุ้คคลหน่ึงอ่อนแอเหมือนกบักระดูกผ ุ  
วทิยาศาสตร์สมยัใหม่ได้ ยนืยนัถึงความจริงแห่งสุภาษิตน้ี นัน่คือความตึงเครียดทาํใหชี้วติ  
สั้น แต่ความสงบทาํใหชี้วติยนืยาว ความสัมพนัธ์ของโมเสสกบัพระเจา้ก็สงบเพราะวา่เขา  
ไดว้างใจและเช่ือฟังพระเจา้ แมว้า่คนอิสราเอลเป็ นแหล่งแห่งความตึ งเครียดบางอยา่งใน
ชีวติของเขา เขาไดด้าํเนินชีวติ อนัยาวนานอยา่งผดิปกติ (ฉธบ. 34:7) ในอีกดา้นหน่ึง อบัซา
โลมไม่ถูกตอ้งกบัพระเจา้ และเขาไดต้ายก่อนวยัอนัควร (2 ซมอ. 18:14-15) 

 

14:31     ‚ความเช่ือตามพระคมัภีร์ถือหลกัคาํสอนแห่งฉายาของพระเจา้ในมนุษยว์า่เป็นของ  
 ขวญัแห่งการทรงสร้างของพระเจา้อยา่งจริงจงัมาก จนการกระทาํท่ีไดก้ระทาํต่อ  
 มนุษยก์็สาํคญัราวกบัวา่ไดท้าํต่อพระเจา้  แนวคิดใดๆท่ีมีอาํนาจมากกวา่แนวคิดน้ี
 ท่ีจะเปล่ียนแปลงชีวติอยา่งส้ินเชิงก็แทบจะไม่มี‛ 327 

 

 ‚ท่ีจะปฏิบติัต่อบรรดาผูท่ี้ยากจนอยา่งรุนแรง ก็คือท่ีจะตาํหนิพระเจา้ผูไ้ดส้ร้างทั้ง  
 คนมัง่คัง่และคนยากจน และปัญญาท่ีลึกลบัของพระองคก์็อนุญาตใหบ้างคนท่ีจะ  
 อยูใ่นความทุกข ์ในขณะท่ีคนอ่ืนๆ  ก็มีมากกวา่ท่ีใจสามารถปรารถนาได ้  ผูท่ี้ให้  
 เกียรติพระเจา้จะถือวา่คนขดัสนถูกละไวเ้พื่อทดสอบใจของบรรดาผูท่ี้อยูใ่ น
 สถานการณ์ต่างๆ ท่ีสะดวกกวา่และจะเห็นคุณค่าของสิทธิพิเศษแห่งการปรนนิบติั
 พวกเขาไกลเท่าท่ีสามารถทาํได้  ดงันั้นก็เป็นการแสดงใหพ้วกเขาเห็นถึงความ
 กรุณาของพระเจา้” 328 

 
 เยเซเบลไม่ไดใ้หเ้กียรติพระเจา้ดว้ยแนวทางท่ีเธอไดป้ฏิบติัต่อนาโบท (1 พกษ. 21:1-10) 

 แต่ดาวดิไดใ้หเ้กียรติพระเจา้ดว้ยแนวทางท่ีเขาไดป้ฏิบติัต่อเมฟีโบเชท (2 ซมอ. 9) 

 

  ‚การประกาศท่ีมีความรักเป็นเส้นทางท่ีสาํคญัท่ีสุดของการออกจากความ  
  ยากจน”329 

 



14:32  “การกระทาํผดิ” อนัชัว่ร้ายท่ีคนชัว่ร้ายทาํในท่ีสุดแลว้ก็ตามทนัพวกเขาและคว ํ่าพวกเขาลง   
บาลาอมัก็เป็น ตวัอยา่ง (กดว. 23:10; 31:8) แต่คนชอบธรรมไม่มีอะไรท่ีจะตอ้งกลวั  เม่ือ
พวกเขาตายไปเพราะ พวกเขาวางใจในพระเจา้ผู ้ ซ่ึงเป็น “ท่ีล้ีภยัของพวกเขา "  จงพิจารณา  
ถึงการตายของสเทเฟน (กจ. 7:59-60) 

 

14:33    การถอดความของขอ้น้ีอาจเป็น “คนฉลาดไม่ไดอ้วดความรู้ของเขา แต่คนโง่ ก็อวด” 330 คน
โง่ อาจมีความรู้แต่ไม่ใช่ปัญญาทางพระคมัภีร์    การตีความท่ีแตกต่างเล็กนอ้ยก็คือวา่
อุปนิสัยท่ี  ฉลาดของบุคคลท่ีมีความเขา้ใจก็แสดงออกถึง “ปัญญา ” ในใจของเขา แต่
อุปนิสัยท่ีโง่เขลา  ของคนโง่ก็เปิดเผยถึงส่ิงท่ี “อยูใ่นใจ [ของพวกเขา ]”331 ซาโลมอนก็ถ่อม
ใจในปีแรกๆ ของ เขาในฐานะกษตัริย ์(1 พกษ. 3:3-9) และเขาไดมี้ ช่ือเสียงเน่ืองจากปัญญา
ของเขา แต่ความ หยิง่ของอโดนียาห์ไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่เขาเป็นคนโง่ (1 พกษ.1-2) 

 

14:34  ประวติัศาสตร์โลกไดพ้ิสูจน์ความจริงแห่งสุภาษิตน้ีอยา่งซํ้ าๆ แต่ตวัอยา่งในพระคมัภีร์ท่ียิง่  
ใหญ่ของความจริงน้ีคือประวติัศาสตร์ของอิสราเอลโดยเฉพาะอยา่งยิง่ระหวา่งการปกครอง  
แบบกษตัริย ์ เม่ือกษตัริยท่ี์ดีและการกระทาํท่ีชอบธรรม (“ความชอบธรรม ”) ไดช้ยัชนะ 
อิสราเอลก็ไดเ้จริญ แต่เม่ือกษตัริ ยท่ี์แยไ่ดน้าํประชาชนไปสู่ “บาป” และเม่ือ เลิกเช่ือ  การ 
พิพากษาก็ไดติ้ดตามมา 

 

14:35 ผูค้นท่ีรับใชบ้รรดาผูท่ี้อยูเ่หนือพวกเขาโดยการประพฤต “อยา่งฉลาด ” ก็ไดรั้บ “ความ
โปรด ปราน” จากเจา้นายของพวกเขา ซ่ึงบ่อยคร้ังก็มาในรูปของรางวลัท่ีหลากหลาย   โย
เซฟและ  ดาเนียลก็เป็นตวัอยา่งท่ีโดดเด่น   ตรงกนัขา้ม บรรดาผูท่ี้พิสูจน์วา่ไม่สัตยซ่ื์อต่อ
เจา้นายของ  พวกเขาโดยการกระทาํ “อยา่งอบัอาย ” ก็กระตุน้ความไม่โปรดปรานและการ
ลงโทษ (“ความ  โกรธ ”) ฮามานเป็นคนรับใชท่ี้ไม่สัตยซ่ื์อของกษตัริยอ์ารทาเซอร์ซีส
เช่นนั้น  

 

‚การทาํใหเ้จา้นายประหลาดใจหรือการทาํใหเ้ธอเสียใจในท่ีสาธารณะก็ไม่ใช่  
ลกัษณะอนัเป็นท่ีช่ืนชมในธุรกิจสมยัใหม่หรือในชีวติทางการเมืองเช่นกนั” 332 

 

 ในบทท่ี 14 น้ี “. . .12 ขอ้จาก 35 ขอ้ก็กล่าวถึงปัญญา /ความโง่เขลา ท่ีน่ี คาํกล่าวเก่ียวกบั 
 “กษตัริย์” ก็ปรากฏเป็นอนัดบัแรกอีกดว้ย   มีการสังเกตทางจิตวทิยาหลายอยา่ง คือขอ้ 10, 
 13, 30‛ 333 



 

อิทธิพลของถอ้ยคาํของมนุษย์ ก็ครอบครองบทท่ี 15 อยา่งมาก  (ขอ้ 1, 2, 4, 7, 23, 26, 28) ยิง่กวา่นั้น
ส่ิงเปรียบท่ีตรงกนัขา้มก็ลดลง   สุภาษิตเกา้ขอ้จากสุภาษิตทั้งหมดก็เป็น “คาํกล่าวของพระยาเวห์” 334 

 

15:1  ‚คาํตอบท่ีสุภาพ” ของกิเดโอนท่ีมีต่อบรรดาผู ้ คนท่ีโกรธแห่งเผา่เอฟราอิมก็อธิบาย บรรทดั 
แรกของสุภาษิตท่ีแจ่มแจง้น้ี และ “ถอ้ยคาํท่ีแขง็กร้าว” ของเยฟธาห์ท่ีมีต่อคนกลุ่มเดียว  กนั
นั้นอธิบายบรรทดัท่ีสอง (วนฉ. 8:1-3; 12:1-6) 

 

‚ถอ้ยคาํท่ีเหมาะสมเป็นความสงบต่อบรรดาผูท่ี้กาํลงัจะโกรธ” 335 

 

‚การถกเถียงท่ียากจดัการไดดี้ท่ีสุดดว้ยคาํพดูท่ีอ่อนโยน‛336 

 

‚มนัถูกถือวา่ไม่เป็นลกัษณะบุรษท่ีจะไม่แกแ้คน้การดูถูก และท่ีจะยอมใหถ้อ้ยคาํท่ี 
กร้ิวโกรธท่ีจะผา่นไปโดยไ ม่ไดรั้บการทา้ทาย แต่มนัใชคุ้ณลกัษณะท่ีเป็นจริงมาก  
ข้ึนท่ีจะรับมือกั บคนท่ีโกรธดว้ยความสงบของวญิญาณ และท่ีจะตอบสนองต่อ  
ถอ้ยคาํท่ีเผด็ร้อนและรีบร้อนดว้ยถอ้ยคาํท่ีเยื อกเยน็และสงบมากกวา่  ท่ีจะใหค้าํ  
ตาํหนิสาํหรับคาํตาํหนิหรือการมุ่งร้ายสาํหรับการมุ่งร้าย อนัหลงักล่าวถึงผูท่ี้ยงัไม่
รู้ วธีิท่ีจะปกครองวญิญาณของเขา อนัแรก กล่าวถึงผูท่ี้มีความรู้สึกส่วนตวัในการ
ทาํ ใหอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคุม” 337 

 

15:2     ความตรงกนัขา้มท่ีน่ีไม่ใช่ระห วา่งคุณภาพของ ถอ้ยคาํท่ีคนฉลาดและคนโง่กล่าว มนัเป็น
ขอ้ เทจ็จริงท่ีวา่ คนฉลาดพิจารณาส่ิงท่ีเขากล่าวก่อนท่ีเ ขากล่าว แต่คนโง่ไม่ไดพ้ิจารณา 
ดงันั้น ส่ิงท่ีคนฉลาดพดูก็ “เป็นท่ียอมรับ” (ตามตวัอกัษรหมายถึง “ดี”) และส่ิงท่ีคนโง่พดู
คือ “ความโง่เขลา” (ไม่ฉลาด) สุภาษิตน้ีกล่าวถึงถอ้ยคาํท่ีมีความรับผดิชอบ โยเซฟไดย้บัย ั้ง
ถอ้ย คาํของเขาท่ีมีต่อพวกพี่ชายของเขาจนกระทัง่เวลาท่ีเหมาะสม (ปฐก. 42-45) อคัรทูต
เปาโล ไดแ้นะนาํใหทิ้โมธีท่ีจะวา่กล่าวครูสอนธรรมบญัญติับางคนในเมืองเอเฟซสั ผูซ่ึ้งไม่
เขา้ใจส่ิง ท่ีพวกเขากาํลงัสอน (1 ทธ. 3:1-7) 

 

“เม่ือคุณสรุปส่ิงท่ีสุภาษิตสอนเก่ียวกบัถอ้ยคาํของมนุษย ์คุณก็สรุปลงดว้ยขอ้เสนอ  
ส่ีประการ (1) ถอ้ยคาํเป็นของขวญั  ท่ียิง่ใหญ่จากพระเจา้  (2) ถอ้ยคาํสามารถถูกใช้  
เพื่อทาํความดีได้  (3) ถอ้ยคาํสามารถถูกใชเ้พื่อทาํความชัว่ได้  และ (4) พระเจา้  



เท่านั้นท่ีสามารถช่วยเราใชถ้อ้ยคาํเพื่อทาํความดีได”้338 

 

15:3 เน่ืองจากวา่พระเจา้ทรงเห็นทุกส่ิง เราควรดาํเนินชีวติของเราดว้ยการตระหนกัวา่พระองค์  
กาํลงัเฝ้าดูเราอยูแ่ละจะจดัการกั บเราตามส่ิงท่ีพระองคท์รงเห็น ดาวดิไดต้ระหนกัถึง “พระ
เนตร ” ท่ีเห็นทุกส่ิงของพระเจา้ และไดข้อใหพ้ระองคท่ี์จะตรวจ สอบชีวติของเขา  และ  
เปิดเผยส่ิงใดก็ตามท่ีไม่ทาํใหพ้ระองคโ์ปรดปราน (สดด. 130:23-24) 

 

‚การตรวจสอบท่ีเป็นสากลน้ี ความสัพพญัํูญาณน้ีของพระเจา้ ก็มีดา้นท่ีน่าตกใจ  
และดา้นท่ีปลอบโยนอีกดว้ย” 339 

 

15:4 ถอ้ยคาํท่ี “ปลอบโยน” สามารถรักษาและคํ้าจุนชีวติได ้เหมือนกบัตน้ไม้ ท่ีให้ผล แต่ถอ้ยคาํ 
ท่ีถูกใชอ้ยา่งไม่เหมาะสมก็ สามารถมีผลลพัธ์ท่ีตรงกนัขา้มได้  ถอ้ยคาํเหล่านั้นสามารถทาํ
ให้ บาดเจบ็  “ทาํใหใ้จแตกสลาย ” และทาํใหท้อ้ใจได ้ ถอ้ยคาํของอบัราฮมัท่ีมีต่อโลทก็มี
ผลลพัธ์ ท่ีรักษาในความสัมพนัธ์ของพวกเขา (ปฐก. 13:8) แต่ถอ้ยคาํของเชบาท่ีมีต่อดา วดิ
นั้นไดท้าํ ใหด้าวดิบาดเจบ็และไดก่้อใหเ้กิดความแตกร้าว (2 ซมอ. 20) 

 

‚. .  . ไม่มีผลิตภณัฑแ์ห่งเทคโนโลยสีมยัใหม่ ไม่วา่จะเป็นคอมพิวเตอร์  เคร่ือง  
โทรสาร หรือเคร่ืองสแกนไดท้าํใหค้าํกล่า วเดียวในพระธรรมสุภาษิตลา้สมยั 
ถอ้ยคาํ  มีอาํนาจมากท่ีจะช่วยเหลือหรือทาํลาย อยา่ง ท่ีมนัเคยมี มนัอยูใ่กลก้บั
ศูนยก์ลางแห่ง  ชีวติมนุษยจ์นมนัยงัคงเป็นศิลปะ สาํคญัท่ีสุดสาํหรับเราแต่ละคนท่ี
จะควบคุม” 340 

 

15:5 คนหนุ่มสาวผูไ้ม่ช่ืนชอบการถูกตีสอนโดยพ่อแม่ของเขาหรือของเธอก็เป็นคนโง่ เพราะวา่ 
การตีสอนมุ่งเป้าท่ีจะช่วยเหลือและปรับปรุง   คนหนุ่มสาวผู ้ ซ่ึงเขา้ใจวา่การตีสอนของพอ่  
แม่นั้นก็เพื่อสวสัดิภาพของเขาหรือของเธอก็ฉลาด (นัน่คือ “เฉลียวฉลาด” กระทาํดว้ยความ  
คิดสาํหรับอนาคต ) อิสอคัไดจ้าํนนต่อการตีสอนของอบัราฮมั (ปฐก. 22:7-8) แต่ยาโคบได้ 
กบฏต่ออิสอคั (ปฐก. 27:18-19) 

 

‚ถดัจากความยาํเกรงพระเจา้ การให้เกียรติพอ่แม่อาจเป็นคุณค่าสูง สุดของปราชญ ์
[ผูไ้ดเ้ขียนสุภาษิตต่างๆ ] [เปรียบเทียบ ขอ้ 20; 10:1; 17:2, 6, 21, 25; 19:13, 26; 
20:20; 27:11; 28:7; 29:3]‛ 341 



 

15:6  ‚ทรัพยส์มบติั” มากมายหลายชนิด ซ่ึงไม่จาํเป็นจะตอ้งเป็นเงินเท่านั้นก็อยู ่ “ในบา้น [ครอบ 
ครัว] ของคนชอบธรรม” ตวัอยา่งเช่น มีสันติสุข ความรัก และความยนิดีสาํหรับคนเร่ิมตน้  
คือความมัง่คัง่ท่ีเงินไม่สามารถซ้ือไดแ้ต่สาํคญักวา่เงินท่ีพระเจา้ทรงจดัเตรียม   ดูเหมือนวา่  
ครอบครัวของโยบไดช่ื้นชมความมัง่คัง่หลายประเภทก่อนและหลงัความยากลาํบากแสน
สาหสัของเขา (โยบ 1; 42) ‚แต่ความลาํบาก” จะเติมเตม็บา้น (“อยู่ในรายได้”) ของ “คนชัว่
ร้าย”  อาคานไดพ้บวา่ส่ิงน้ีเป็นจริง (ยชว. 7:19-26) 

 

15:7  ถอ้ยคาํของคนฉลาด “กระจายความรู้ ” ไม่ใช่ท่ีวา่พวกเขากล่าวความจริงท่ีลึกซ้ึงอยูเ่สมอ 
แต่ พวกเขาจดจ่อท่ีส่ิงท่ีเสริมสร้าง ตรงกนัขา้ม คนโง่เขลาก็กล่าว อยา่งมากซ่ึงไร้ประโยชน์
และ ไร้สาระเป็นส่ิงท่ีครอบครองใจของพวกเขา ถอ้ยคาํของเปาโล ณ เมือ งปาโฟสอธิบาย 
บรรทดัแรก และถอ้ยคาํของเอมีมาสก็เป็นตวัอยา่งของบรรทดัท่ีสอง (กจ. 13:6-12) 

 

15:8 ในอีกแง่หน่ึง สัตวบูชาหรือธญัญบูชาก็ หายากและราคาแพงท่ีจะถวายแด่พระเจา้มากกวา่  
การอธิษฐานและมีส่ิงท่ีตอ้งทาํมากกวา่ ดงันั้นบุคคลหน่ึงอาจคาดหวงัวา่พระเจา้จะเห็น คุณ 
ค่ามากกวา่ในส่ิงซ่ึงผูถ้วายตอ้งจ่ายราคาท่ีมากกวา่เม่ือเปรียบกบัส่ิงซ่ึงจ่ายนอ้ยกวา่ แต่อยา่ง 
ไรก็ตามพระเจา้ทรงพอพระทยัใน  “คาํอธิษฐานของคนเท่ียงธรรม ” มากกวา่ในเคร่ืองบูชา 
ของคนชัว่ร้าย แทจ้ริงคือเคร่ืองบูชาแมจ้ะเรียกร้องจากผูถ้วายมากข้ึนก็เป็นส่ิงพึง รังเกียจต่อ  
พระเจา้ เพราะพระองคใ์หค้วามสาํคญัท่ีตวั บุคคลโดยเฉพาะอยา่งยิง่ความสัมพนัธ์ท่ีเนน้
การ อธิษฐานของเขาต่อพระเจา้นั้นสาํคญักวา่ของถวายของเขา 

 

‚เคร่ืองบูชา ในฐานะการปฏิบติัการทาง วตัถุและถูกเรียกร้องตามธรรมบญัญติัก็  
เช่ือมโยงกบัการงานท่ีตายมากกวา่การอธิษฐานซ่ึงทาํใหต้วัมนัเองสมบูรณ์อยา่ง  
มากในถอ้ยคาํ เป็นการแสดงออกท่ีตรงมากท่ีสุดของบุคลิกภาพ แมว้า่จะไม่ไดถู้ก  
บญัชาโดยธรรมบญัญติั เพราะวา่ มนัเป็นธรรมชาติต่อมนุษย ์ นัน่แหละคือหวัใจ  
ของเคร่ืองบูชาทั้งหมด. . .” 342 

 

ซาอูลไดถ้วายเคร่ืองบูชา แต่พระเจา้ไม่ไดย้อมรับมนัเพราะวา่ “ท่ีจะเช่ือฟังก็ดีกวา่เคร่ือง  
บูชา” (1 ซมอ. 15:22) และซาอูลก็ไม่ไดเ้ช่ือฟังเม่ือเขาไดถ้วายมนั   พระเยซูไดช้มเชย คน
เก็บ  ภาษี ซ่ึงคาํอธิษฐานของเขานั้นเป็นท่ียอมรั บเพราะวา่มนั ไดอ้อกมาจากความจริง ใจ 
(ลก. 18:13) 



 

15:9  ดูเหมือนวา่สุภาษิตน้ีจะขยายสุภาษิตก่อนหนา้น้ี เคร่ืองบูชาของคนชัว่ร้ายไม่เพียงแต่เป็นท่ี  
พึงรังเกียจต่อพระเจา้เท่านัน่ แต่ชีวติ (“ทาง”) ทั้งส้ินของพวกเขาก็เป็นท่ีพึงรังเกียจอีกดว้ย    
ในทาํนองเดียวกนั คาํอธิษฐานของคนเท่ี ยงธรรมไม่เพียงแต่ทาํใหพ้ระองคย์นิดีเท่านั้น แต่  
เส้นทางทั้งส้ินของชีวติของพวกเขา “ผูซ่ึ้งติดตามความชอบธรรม ” ก็ทาํใหพ้ระองคย์นิดี  
อีกดว้ย   ชีวติของดาวดิและชีวติของซาอูลก็ตรงกนัขา้มกนัในลกัษณะเหล่าน้ี 

 

15:10  ผูค้นท่ีไดล้ะทิ้งทางแห่งความชอบธรรมก็ไม่ชอบท่ีจะ ถูกวา่กล่าว โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดว้ย
การ ตีสอนท่ีหนกัแน่นและดว้ยการไม่ตอบสนองต่อการตีสอนนั้น ผูค้นเช่นนั้นจะพินาศใน
ท่ีสุด (“ผูท่ี้เกลียดการวา่กล่าวจะตาย ”) ผูค้นท่ีด้ือร้ันผูซ่ึ้งตอ้งการ ดาํเนินชีวติของพวกเขา
ตามแนว  ทางของพวกเขาเอง แทนท่ีจะดาํเนิ นตามอยา่งท่ีพระเจา้ได้ แนะนาํไว้  ก็มุ่งไปสู่
ปัญหาและ  ความเ จบ็ปวดใจ (“การลงโทษท่ีสาหสั ”) คนหนุ่มสาว ท่ีด้ือร้ัน หลายคนได้
พบวา่สุภาษิตน้ี  เป็นจริงในหนทาง ท่ียากลาํบาก   แน่นอนวา่ อบัซาโลมไดพ้บ เช่นนั้น  (2 
ซมอ. 13-18) 

 

15:11  สุภาษิตน้ีสร้างประเด็นของมนัโดยการโตแ้ยง้จากส่ิง ท่ียากกวา่ไปสู่ ส่ิงท่ีง่ายกวา่  
เน่ืองจากวา่  พระเจา้สามารถท่ีจะเห็นส่ิง ปิดซ่อนไวใ้นโลก ขา้งใต้ ของคนตาย  (“ชีโอล
และอะแบดดอน”) ซ่ึงดูเหมือนเขา้ใจยากอยา่งเป็นไปไม่ไดส้าํหรับเรา  แน่นอนวา่พระองค์
สามารถท่ีจะเห็นส่ิง ท่ีปิดซ่อนไวใ้น “ใจ” ของมนุษย  ์ดงันั้นมนัเป็นส่วนท่ีดีกวา่ของปัญ ญา
ท่ีจะขอใหพ้ระเจา้นาํ  ส่ิงใดก็ตามท่ีพระองคท์รงเห็น วา่ไม่ทาํใหพ้ระองคโ์ปรดปราน นั้น
มายงัความสนใจของเรา เพื่อว่ าเราสามารถถูกตอ้งกบัพระองคไ์ด้ เหมือนท่ีดาวดิไดท้าํ 
(สดด. 139:23-24) 

 

15:12 สุภาษิตน้ีก็คลา้ยกนักบัสุภาษิตในขอ้ท่ี 10 แต่ท่ีน่ีการเนน้อยูท่ี่การหลีกเล่ี ยงของผูเ้ยาะเยย้  
ต่อบรรดาผูท่ี้วา่กล่าวเขาหรือเธอ ดว้ยความหยิง่นั้น เขาหรือเธอก็ปฏิเสธท่ีจะเปิดเผยตวัเขา  
เองหรือเธอเองต่อ “เขาจะไม่ไป หา”) ตวัแทนของการวพิากษว์จิารณ์เพื่อ ทาํใหถู้กตอ้ง   
แทนท่ีจะกลบัใจจากความโง่เขลาของเขาอยา่งแทจ้ริง  แมว้า่เขาได้อา้งวา่จะกลบัใจกษตัริย์ 
ซาอูลไดท้าํใหต้วัเขาเองอยูห่่างจากดาวดิเร่ือยไป (1 ซมอ. 29) 

 

  ‚การสังเกตทางจิตวทิยาสองอยา่งก็ถูกหุม้ห่อไวร้อบๆคาํกล่าวแห่งปัญญา [ในขอ้ 
  13-15] ดว้ย “ใจ” ในฐานะถอ้ยคาํท่ีเป็นท่ีนิยมในสามขอ้เหล่าน้ี” 343 



 

15:13  สภาพของ “ใจ” ของบุคคลหน่ึงก็กระทบส่ว นท่ีเป็นวตัถุและส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นวตัถุ ซ่ึงเห็น
ได้ ในการเช่ือมโยง ท่ี “ใจยนิดี”/ใบหนา้ท่ียิม้แยม้ ” ในขอ้น้ี   ท่ีน่ี “ใจ” ก็มีความสาํคญัเชิง
การ  เปรียบเทียบตาม พระคมัภีร์โดยพื้นฐานของมนัในฐานะแหล่งท่ีอุดมสมบูรณ์ของ
บุคลิกภาพ ของมนุษย ์ฮามานก็ยนิดีและปลาบปล้ืมใจจนกระทัง่เขาไดเ้ห็นโมรเดคยั (อสธ. 
5:9) ใบหนา้ ท่ีโศกเศร้าของเนหะมียไ์ดท้รยศวญิญาณท่ีแตกหกัของเขา (นหม. 2:22) 

  

15:14  ‚อาหารของเราเก่ียวขอ้งอยา่งมากกบั การทาํใหเ้ราเป็นส่ิงท่ีเราเป็น น่ีก็เป็นจริง  
อยา่งเดียวกนักบัเราทางศีลธรรม  เรากลายมาเป็นเหมือนส่ิงท่ีเราหล่ อเล้ียง และเรา  
หล่อเล้ียงส่ิงท่ีใจปรารถนา   คนแห่งความเขา้ใจ เห็นคุณค่าความรู้แ ละอุทิศตวัเขา  
เองต่อการเสาะหามนั   คนโง่ไม่ใส่ใจต่อส่ิงท่ีจะสร้างคุณลกัษณะ ดีแทแ้ละหนัตวั 
เขาเขา้หาทางชัว่ร้ายของเขา หล่อเล้ียงความโง่เขลาและการไร้สาระ ดงันั้นก็วา่ง  
เปล่าและโง่เขลามากกวา่ก่อนอยูเ่สมอ” 344  

 

‚การเสาะหาปัญญาและความรู้ก็เป็นอาชีพตลอดชีวติ ซ่ึงจะไม่ตระหนกัรู้ทั้งหมด 
ในชัว่ชีวติน้ี” 345 

 

‚จงเลียนแบบดาวดิ (สดด. 119:103, 104) เยเรมีย ์ (ยรม. 15:16) และโยบ (โยบ 
23:12) อยา่ปล่อยใหต้วัคุณเองท่ีจะตกไปสู่ทางของฝงูชนท่ีปะปนกนั (กดว. 11:4-
9) ผูซ่ึ้งไดสู้ญเสียความอยากต่ออาหารของทูตสวรรคโ์ดยการมีตณัหาต่ออาหาร  
โอชะของอียปิต”์ 346 

 

15:15 เม่ือความทุกขม์าก เราก็มี “วนัท่ีแย่” แต่ “ใจท่ีร่าเริง” สามารถพิชิตความรู้สึกต่างๆ  ท่ีแยไ่ด ้  
ถา้ “ใจ” ของบุคคลหน่ึงถูกตอ้งเขาสามารถยนิดีไดแ้มจ้ะมี ความทุกขย์าก  จงพิจารณาถึง  ฮา
บากุกผูซ่ึ้งไดย้นิดีแมว้า่อนาคตนั้นดูเหมือนจะน่าสยดสยอง (ฮบก. 3:17-18) และจงจดจาํถึง
เปาโลผูซ่ึ้งไดย้นิดีในขณะอยูใ่นคุก (ฟป. 3:8-17) 

 

15:16  เราสามารถยาํเกรงพระเจา้หรือสถานการณ์ต่างๆของเรา   ถา้เราเลือกท่ีจะยาํเกรงพระเจา้ เรา 
สามารถพึงพอใจกบัส่ิงอ่ืนท่ี “เล็กนอ้ย” นอกเหนือจากการสามคัคีธรรมของพระองค ์  ถา้  
เรายาํเกรงสถานการณ์ต่างๆ  ของเรา แมก้ระทัง่ “ทรัพยส์มบติัอนัยิง่ใหญ่ ” จะไม่ทาํใหเ้รามี  
ความสุข  เปาโลไดเ้รียนรู้ท่ีจะยนิดี “กบัส่ิงเล็กนอ้ยหรือกบัส่ิงท่ีมาก ” เพราะวา่ท่านไดพ้บ  



แหล่งแห่ง ความยนิดีของท่านในความสัมพนัธ์ของท่านกบัพระเจา้ (ฟป. 4:11-12) ในอีก
ดา้นหน่ึง ฮามานไดค้รอบค รองทรัพยส์มบติัทางวตัถุอยา่งมาก มาย แต่เขาก็เป็นทุกข์  
เพราะวา่เขาคือศูนยก์ลางแห่งโลกของเขา (อสธ. 3:5) 

 

15:17  สุภาษิตน้ีซ่ึงเป็นคาํกล่าวท่ี “ดีกวา่” อีกอนัหน่ึงก็คลา้ยกันกบัสุภาษิตก่อนหนา้น้ี แต่ท่ีน่ีมนั  
คือการปรากฏของไม่วา่ความรักหรือความเกลียดท่ีกาํ หนดความสุขของบุคคลหน่ึง มนัดีท่ี 
จะมี “ผกั” ท่ีจะกินเท่านั้น ถา้บุคคลหน่ึงสามารถมี “ความรัก” กบัพวกมนั มากกวา่ท่ีจะ  มี
เน้ือท่ีดีท่ีสุด (“เน้ือววัอว้น”) ถา้บุคคลหน่ึงถูกบริการดว้ย “ความเกลียดชงั ” ในฐานะ เคร่ือง
เคียงของมนั 

 

‚วญิญาณท่ีซ่ึงอาหารถูกแบ่งปันก็สาํคญั มากกวา่ประเภทของอาหารท่ีถูกทาน จง 
เปรียบเทียบ  17:1‛ 347 

 

ดาวดิไดช่ื้นชอบอาหารท่ีเรียบง่ายกบับรรดาผูท่ี้รักเขา (1 ซมอ. 21) แต่เขาไม่สามารถทาน  
อาหารอนัโอชะท่ีซ่ึงเขาถูกเกลียดชงัได ้(1 ซมอ. 20) 

 

15:18 น่ีเป็นคาํเตือนอีกอยา่งหน่ึงเก่ียวกบัการ “โมโหง่าย” (เปรียบเทียบ 14:17, 29; 29:22) ท่ีน่ี 
การเนน้อยูท่ี่การแตกสาขาท่ีสุดกู่จากการโมโหง่ายหรือโมโหชา้ นัน่คือ “การต่อสู้กนั ” 
หรือ ความสงบสุขตามลาํดบั   อีกคร้ังหน่ึง ซาอูลและดาวดิก็เหมาะสมในความตรงกนัขา้ม
น้ี (1 ซมอ. 20:30-34; 24:8-22) 

 

‚คนท่ีโกรธเคืองก็เป็นคนหยิง่อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้หาไม่แลว้เขาคงจะไม่ถูก
กระตุน้  อยา่งง่ายๆ  โดยส่ิงท่ีแตะตอ้งตวัเขาเอง  คนถ่อมตวัจะชา้ในการโกรธ 
เพราะวา่เขาได ้เรียนรู้ท่ีจะไม่คิดถึงตวัเขาเองสูงกวา่ท่ีเขาควรจะคิด และดงันั้นก็จะ
ไม่โกรธเคือง การดูถูกและการกระทาํผดิโดยทนัที” 348 

 

15:19  เส้นทางตลอดชีวติของคนข้ีเกีย จนั้นถูกหอ้มลอ้มดว้ยความยุง่ยาก อนัตราย และประสบ -
การณ์ท่ีเจบ็ปวดหลายอยา่ง (“ร้ัวหนาม”) แต่เส้นทางของคนเท่ียงธรรมนั้นไม่ไดถู้กขดัขวาง  
และกีดขวางโดยส่ิงกีดขวางเหล่าน้ี (“ทางหลวง”) 

 



‚ถา้พระเจา้บญัชาขา้พเจา้จะตอ้งเช่ือฟัง พระองคท์าํใหพ้ระองคเ์องรับผดิชอบท่ีจะ  
ขจดัส่ิงกีดขวางจากเส้นทางของขา้พเจา้ หรือใหค้วามสามารถแก่ขา้พเจา้ท่ีจะพิชิต  
ส่ิงกีดขวางเหล่านั้น” 349 

 

ดูเหมือนวา่เมฟีโบเชทไดข้ี้เกียจ อยา่งนอ้ยในการส่ือ สารกบัดาวดิ และ ในผลลพัธ์นั้น  ชีวติ
ของเขาก็ยุง่เหยงิ (2 ซมอ. 19:24-30) หลงัจากวนัเพน็เทคอสตน์ั้นเปโตรไดติ้ดตาม  องคพ์ระ
ผูเ้ป็นเจา้อยา่งสัตยซ่ื์อและยิง่ไปกวา่นั้นอีกพระเจา้ไดเ้ปิดประตูคุกเพื่อปล่อยใหเ้ขาท่ีจะรับ
ใชต่้อไป (กจ. 12:1-11) 

 

15:20     ความคิดทั้งหมดท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัขอ้น้ีดูเหมือนจะเป็น “บุตรชายท่ีฉลาดใหเ้กียรติและทาํให้  
บิดาของเขายนิดี คนโง่หวัเราะเยาะและทาํใหม้ารดาของเขาโศกเศร้า ”350 มนัอาจบ่งบอกวา่  
คนโง่นั้นแขง็กระดา้งต่อมารดาของเขา 351 สุภาษิต 10:1 ก็คลา้ยกนัอยา่งมาก เม่ือนาํมา  
รวมกนัแลว้สองขอ้น้ีก็เพิ่ มคาํเตือนมากข้ึน ซาโลมอนเป็นความยนิดีต่อดาวดิและบทัเชบา 
(เปรียบเทียบ 1 พกษ. 2:1-9) แต่อโดนียาห์ไดน้าํความโศกเศร้ามายงัพอ่แม่ของเขา (เปรียบ 
เทียบ 1 พกษ. 1)    

 

 เดลลิทซ์ไดเ้ช่ือวา่ การปรากฏซํ้ าของวลี “บุตรชายท่ีฉลาดกระทาํใหบิ้ดายนิดี ” หรือส่ิงท่ี 
เหมือนกนัใน 10:1, 13:1, และ 15:20 แสดงถึงการเร่ิมตน้ของส่วนใหม่ในการ  รวบรวมของ
พระธรรมสุภาษิต352 น่ีดูเหมือนไม่น่าเป็นไปไดส้าํหรับขา้พเจา้ เน่ืองจากวา่ไม่มี  การเปล่ียน
ใจความอ่ืนในรูปแบบหรือเน้ือหาจากส่วนหน่ึงไปยงัส่วนถดัไป  

 

15:21 คนโง่พบความยนิดีอนัยิง่ใหญ่ใน กิจกรรมต่างๆ ท่ีไร้ค่าและเป็นบาป แต่บุคคลท่ีเขา้ใจส่ิงท่ี  
มีค่าและมีความหมายก็นาํชีวติท่ีเท่ียงธรรมทางศีลธรรมและจริยธรรม (เปรียบเทียบ 14:16) 
กษตัริยเ์บลชสัซาร์ไดจ้ดัการเล้ียงในขณะท่ีศตัรูของเขาไดอ้ยูท่ี่ประตูของเขา (ดนล. 5) แต่ 
กษตัริยเ์ฮเซคียาห์ไดอุ้ทิศตวัเขาเองต่อการอธิษฐานเม่ือเขาถูกโจมตี (2 พกษ. 19:14-19) 

 

15:22     บุคคลท่ีวางแผนการต่างๆของเขาหรือของเธอโดยปราศจากการขอคาํแนะนาํ  หรือขอ้คิด  
เห็นจากคนอ่ืนก็แสดงใหเ้ห็นวา่เขาห รือเธอนั้นมัน่ใจในตนเองเกินไป  อยา่งไรก็ตาม ใคร
คน หน่ึงท่ีปรึกษาคนอ่ืนและขอคาํแนะนาํจากพวกเขาก็แสดงให้ เห็นวา่เขาตระหนกัวา่เขา
อาจ  มองขา้มองคป์ระกอบบางอยา่งและไม่ มัน่ใจในตนเองอยา่งส้ินเชิง (เปรียบเทียบ 
11:14) เป็น  ท่ีชดัเจนวา่ เปโตรไดก้ระทาํโดยปราศจากคาํแนะนาํเม่ือเขาไดเ้ลือกท่ีจะ



ประนีประนอมกบั  พวกยวิในคริสตจกัรเมืองอนัทิโอก (กท. 2:11-13) ส่วนเปาโลไดรั้บพร
จากพว กอคัรทูต  ในกรุงเยรูซาเล็มเม่ือเขาไดแ้สวงหาการสนบัสนุนของพวกเขาเพื่องาน
พนัธกิจของท่านท่ีมี ต่อคนต่างชาติ (กท. 2:7-10) 

 

‚ผูรั้บใชท่ี้ไม่ฟังผูช่้วยของพวกเขาก็โง่เขลา ศิษยาภิบาลท่ีไม่ไดแ้สวงหาคาํปรึกษา  
จากเลขานุการของพวกเขาก็อนัตราย” 353 

 

15:23  มนัไม่ใช่แค่สาํ คญัท่ีจะกล่าวความจริงเท่านั้น บุคคลหน่ึงจะตอ้งกล่าวอยา่งเหมาะสมอีก
ดว้ย เม่ือพิจารณาถึง เวลา สถานท่ีและสถานการณ์ต่างๆ ส่ิงท่ีถูกตอ้งท่ีถูกกล่าว ณ เวลาท่ี  
เหมาะสม (“คาํท่ีถูกกาละ”) สามารถเป็นแหล่งแห่งความยนิดีและความสุขต่อหลายคนได ้  
ถอ้ยคาํของยากอบ ณ กรุงเยรูซาเล็มก็เป็นเช่นนั้น (กจ. 15:13-21) 

 

15:24     ในท่ีสุดทุกคนก็ไปยงัชีโอ น (หลุมฝังศพ ) (ยกเวน้ผูเ้ช่ือท่ีประสบกบัการยา้ย ณ การรับข้ึน
ไป และไม่ไดต้ายไป) อยา่งไรก็ตาม คนฉลาดก็หลีกเล่ียงชีโอ นตราบเท่าท่ีพวกเขาสามารถ
ทาํได้  โดยการ ท่ีจะ ฉลาด การดาํเนินชีวติอยา่งฉลาดมีแน วโนม้ท่ีจะทาํใหชี้วติยนืยาว    
กษตัรย ์เฮเซคียาห์ไดพ้บวา่ส่ิงน้ีเป็นจริง    (2 พกษ. 20; อสย. 38) 

 

“อยา่งนอ้ยเราอาจกล่าววา่ภาษา [ของสุภาษิตน้ี] คาดการณ์ถึงส่ิงท่ีต่อมาพระคมัภีร์  
จะสอนอยา่งชดัเจนเก่ียวกบัจุดหมายสุดทา้ยของเส้นทางแห่งชีวติ” 354 

 

15:25  ตามปกติแล้วพระเจา้ทาํลาย “งาน (บา้น) ของคนเยอ่หยิง่ ” เพื่อจะสอนพวกเขาวา่พระองค์  
มีอาํนาจสิทธ์ิขาด กษตัริยเ์นบูคดัเนสซาร์ไดเ้รียนรู้บทเรียนน้ีเม่ือเขาไดบ้า้คลัง่ (ดนล. 4) แต่
ตามปกติแลว้พระองคป์กป้องบรรดาผูท่ี้ตระหนกัถึงการพึ่ งพาของพวกเขาท่ีพระองคอี์ก
ดว้ยเช่น “หญิงม่าย” ผูซ่ึ้งไม่มีใครท่ีเขาจะขอความช่วยเหลือไดแ้ละผูซ่ึ้งร้องทูลต่อพระเจา้ 
(เปรียบเทียบ สดด. 138:6) นาโอมีไดเ้รียนบทเรียนน้ีเม่ือพระเจา้ไดจ้ดัเตรียมเพื่อเธอ (นรธ. 
4) และหญิงม่ายแห่งเมืองศาเรฟัทก็ไดเ้รียนบทเรียนน้ีเช่นกนั (1 พกษ. 17:10-16) 

 

15:26 ‚เคร่ืองบูชาของคนชัว่ร้ายเป็นส่ิงท่ีน่ารังเกียจต่อพระยาเวห์ [ขอ้ 8] ‚แผนการท่ีชัว่ร้าย ” ของ 
พวกเขาก็เช่นกนั เหมือนกบัแผนการของซาอูลท่ีจะทาํลายดาวดิ ‚ถอ้ยคาํท่ีน่ายนิดี ” ไม่เขา้ 
กนักบัแผนการชัว่ร้าย เพราะวา่ถอ้ยคาํ แสดงออกถึงแผนการของบุคคลหน่ึง  ในอีกนยัหน่ึง 
พระเจา้ทรงเกลียด ชงัทั้งแผนการและถอ้ยคาํของคนชัว่ร้าย แต่พระองคท์รงยนิดีใน



แผนการ และถอ้ยคาํของคนเท่ียงธรรม   ถอ้ยคาํของพวกเขาก็บริสุทธ์ิในสายพระเนตรของ
พระองค ์เพราะว่ าถอ้ยคาํเหล่านั้นออกมาจากใจแท ้ สดุดีของดาวดิประกอบดว้ยถอ้ยคาํท่ี
น่ายนิดีท่ีทาํ ใหพ้ระเจา้โปรดปรานเพราะวา่ถอ้ยคาํเห ล่านั้นไดแ้สดงออกถึงส่ิงท่ีอยู่ ในใจท่ี 
(ค่อนขา้ง) บริสุทธ์ิ  

 

‚ไม่มีส่ิงท่ีเรียกวา่ ‘ความคิดท่ีเป็นความลบั’‛ 355 

 

15:27  พระเจา้หา้มการใหแ้ละการรับ “สิบบน” เพราะวา่สินบนถูกใชเ้พื่อท่ีจะบิดเบือนความยติุ -
ธรรม (อพย. 23:8; ฉธบ. 16:19; เปรียบเทียบ โยบ 8:3) ตวัอยา่งเช่น พวกทหารท่ี เฝ้ายาม  
อุโมงคฝั์งศพของพระเยซูไดรั้บสินบนเพื่อท่ีจะใหข้อ้มูลเทจ็ (มธ. 28:11-15) ท่ีจะรับสินบน  
และโดยการทาํ อยา่งนั้นก็บิดเบือนความยติุธรรม ซ่ึงเปรียบเสมือนการหา ผลประโยชน์ 
“อยา่งผดิกฎหมายและตามปกติ มนันาํไปสู่ปัญหาสาํหรับผูรั้บในท่ีสุด อาโมสได้วา่กล่าว
คน  อิสราเอลในสมยัของเขาเน่ืองจากการรับสินบน  (อมส . 5:12) บุคคลท่ี ปฏิเสธ 
(“เกลียด ”) การมีส่วนในสินบน จะช่ืนชมพระพร ของพระเจา้กบั ชีวติท่ียาวนานกวา่  
ประสบการณ์ของ ซามูเอลก็เป็นเช่นนั้น (1 ซมอ. 12:3) 

 

15:28  ตามปกติแลว้ คนชอบธรรมก็ระมดัระวงัเก่ียวกบัถอ้ยคาํ ของพวกเขามากกวา่ (“รําพึงวา่จะ  
ตอบอยา่งไร”) เพราะวา่พวกเขามีการนบัถือท่ีสูงกวา่สาํหรับผูค้น อ่ืน สาํหรับความจริงและ  
สาํหรับพระเจา้มากกวา่คนอธรรม   พวกเขารู้วา่ถอ้ยคาํท่ีไม่จริงและไม่กรุณาสามารถก่อให้  
เกิดความเสียหายอยา่งมากได ้  ยากอบไดเ้ตือนเก่ียวกบัผลลพัธ์ท่ี มีพลงัของถอ้ยคาํ (ยก. 
3:1-12) ถอ้ยคาํท่ีฉลาดของซาโลมอนท่ีมีต่อหญิงโสเภณีส องคนผูซ่ึ้งไดม้าอยูต่่อหนา้เขา
สะทอ้น ถึงความคิดท่ีระมดัระวงั (1 พกษ. 3:16-28) แต่การทา้ทายท่ีมีต่อเอลียาห์โดยนาย  
หา้สิบสองคนแรกกบัพวกทหาร  100 คนไดแ้สดงถึงการคิดก่อนล่วงหนา้ท่ีเล็กนอ้ย (2 
พกษ. 1:9-16) 

 

 15:29 พระเจา้ทรงอยู ่ “ห่างไกลจากคนชัว่ร้าย ” ในแง่ท่ีวา่ พระองคไ์ม่ไดส้ัญญาท่ีจะมาช่วยเหลือ  
พวกเขาเม่ือพวกเขาไดร้้องขอความช่วยเหลือจากพระองค ์แมว้า่บ่อยคร้ังพระองคท์รงทาํ  
อยา่งนั้นอยา่งมีพ ระคุณโดยไม่คาํนึงถึงพวกเขาก็ตาม  แต่พระองคท์รง “ไดย้นิคาํอธิษฐาน  
ของคนชอบธรรม” ในแง่ท่ีวา่พระองคต์อบสนองต่อพวกเขา แมว้า่อยา่งท่ีพระองคท์รงเห็น  
วา่ดีท่ีสุดเท่านั้นก็ตาม (เปรียบเทียบ ลก . 11:11-13) พระเจา้ไดห้ยดุตอบคาํอธิษฐานของ  
กษตัริยซ์าอูลเพราะวา่เขาไดป้ฏิเสธท่ีจะทาํตามนํ้าพระทยัของพระเจา้ (1 ซมอ. 28:6) พระ



เจา้ไดต้อบสนองคาํอธิษฐานของดาวดิอยา่งต่อเน่ืองเพราะวา่ดาวดิไดแ้สวงหาท่ีจะทาํตาม
นํ้าพระทยัของพระองค ์(1 ซมอ. 23:2, 4, 11; 2 ซมอ. 2:1; เปรียบเทียบ ยชว. 10:12-14) 

 

15:30 ทั้งบุคคลท่ีเป็นสุขและข่าวดี ก็มีผลลพัธ์ท่ีอบอุ่นใจ ข่าวดียกชูผูค้นอีกดว้ย  “ตาสวา่ง” ใน 
สุภาษิตน้ีแสด งถึงบุคคลท่ีนาํ “ข่าวดี” มา ดงันั้นตาสามารถถูก ถือวา่เป็นการนาํความยนิดี  
มายงัใจข องผูฟั้ง กระดูกท่ีแขง็แรง (ตามตวัอกัษรคือ กระดูกท่ีอว้น ) แสดงถึงสุขภาพท่ีดี  
และความมัง่คัง่สาํหรับคนยวิ (เปรียบเทียบ 17:22; 25:25; ปฐก. 45:27-28; อสย. 52:7-8) 
ดงันั้ นแนวคิดในบรรทั ดท่ีสองก็คือ ข่าวดีส่งเสริม สุขภาพและความมัง่คัง่ เน้ือหาแห่งข่าว  
ประเสริฐไดน้าํความรอดไปยงัหลายคน และผูส่ื้อสารเน้ือหานั้นก็ยนิดีท่ีจะแบ่งปันส่ิงนั้น 
(เปรียบเทียบ อสย. 52:7; กจ. 16:29-34) 

 

15:31  ผูค้นท่ีสนใจในการวพิากษว์จิารณ์ท่ีเท่ียงธรรม (“คาํตกัเตือนท่ีให้ ชีวติ”) ซ่ึงถูกออกแบบมา  
เพื่อจะใหป้ระโยชน์แก่พวกเขา ก็อยูบ่นเส้นทางไปสู่ปัญญา (เปรียบเทียบ ขอ้ 10) ซามูเอล 
เป็นตวัอยา่งท่ียอดเยีย่มแมก้ระทัง่เม่ือเขายงัเป็นเด็ก (1 ซมอ. 3:1-10) 

 

15:32  ถา้บุคคลหน่ึง “ละเลย” หรือไม่จาํนนต่อ “วนิยั” เขากาํลงัทาํร้ายตนเองอยู ่ส่ิ งน้ีประยกุตใ์ช้ 
กบัวนิยัของตนเองเช่นเดียวกบัวนิยัท่ีตั้งข้ึนโดยคนอ่ืนๆ ตรงกนัขา้ม ถา้บุคคลหน่ึงเอาใจใส่  
วนิยัท่ีทาํใหถู้กตอ้ง (“ฟังคาํตกัเตือน”) แทนท่ีจะต่อตา้นหรือปฏิเสธมนั เขาก็เรียนรู้บทเรียน  
ต่างๆ ท่ีมีค่า (เปรียบเทียบ ฮบ. 12:4-13) พวกบุตรชายของเอลีไดน้าํความหายนะ  มายงัพวก
เขาเองโดยการไม่นบัถือคาํตกัเตือนของบิดาของเขา (1 ซมอ. 2:22-25; 4:11) ดาวดิ  ได้
จาํนนต่อวนิยัของพระเจา้ท่ีมีต่อเข าระหวา่งการเป็นกษตัริยข์องซาอูล ซ่ึงไดพ้ิสูจน์วา่เป็น  
การอบรมท่ียอดเยีย่มสาํหรับดาวดิเม่ือเขาไดม้าเป็นกษตัริย ์

 

15:33     ความยาํเกรงพระยาเวห์ไม่ ใช่เป็นแค่รากฐานสาํหรับชีวติท่ีฉลาดเท่านั้น (1:7; 9:10) มนัยงั 
เป็นเส้นทางทั้งส้ินของปัญญาอีกดว้ย ในแง่หน่ึง ท่ีจะยาํเกรงพระเจา้ก็เทียบเท่ากบัการท่ีจะ  
ฉลาดแมว้า่รากฐานสาํหรับปัญญานั้นเป็นอีกแง่หน่ึง (1:7) ปัญญาของโยบไดข้ึ้นอยูก่บั
ความ ยาํเกรงพระเจา้ของเขา 

 

แมว้า่ 33ข แสดงถึงความจริงสากล ความถ่อมใจในบริบท (33ก) คือความยาํเกรงพระเจา้    
ความยาํเกรงพระเจา้คือความเตม็ใจท่ีจะถ่อมตวัลงต่อพระเจา้และใหพ้ระวจนะของ
พระองคน์าํพาเรา   ดาเนียลไดท้าํส่ิงน้ีอยา่งยอดเยีย่ม 



‚ความยาํเกรงแทก้็ผา่นมาทางคาํสอนท่ีมีหลกั และหูท่ีถ่อมก็จาํเป็นตอ้งมีก่อน” 356 

 

‚ชนรุ่นของเรายกยอ่งการส่ือสารท่ีดี จนถึงกบัวา่ภาระทั้งหมดสาํหรับการทาํให้  
ประเด็นเป็นท่ีเขา้ใจนั้นข้ึนอยูก่บัผูบ้รรยายทีเดียว ส่ิงน้ีไม่ยติุธรรมหรือไม่เป็น จริง 
ผูเ้รียนรู้มีพนัธะท่ีชดัเจนเช่นกนั คือพนัธะท่ีจะตระหนกัถึงความจาํเ ป็นท่ีจะเรียนรู้  
และทาํทุกส่ิงท่ีเป็นไปไดเ้พื่อท่ีจะส่งเสริมการเรียนรู้นั้น” 357 

 

ข.  วธีิทีท่ าให้พระเจ้าโปรดปราน 16:1-22:16 

 

‚บทท่ี 16 แสดงถึงการเปล่ียนในพระธรรมสุภาษิต  บทท่ี 10-15 ถูกถือมาอยา่งยาวนาน (และยงัคง  
ถูกถือ. . .) วา่เป็นชุดรวบรวมท่ีแยกกนั   ความ แตกต่างในบทท่ี 16 ไม่ใช่แค่ในรูปแบบ เช่น คาํกล่าว 
ท่ีตรงกนัขา้มนอ้ยกวา่ แต่ในเน้ือหาทางศาสนศาสตร์อีกดว้ย มนัไม่ใช่วา่ชุดรวบรวมก่อนหนา้นั้น
ขาด ศาสนศาสตร์ท่ีสาํคญั แต่เป็นอยา่งน้ีคือ  การกระทาํอนัสิทธ์ิขาดของพระเจา้ไม่ไดถู้กเนน้มาก
เท่ากบั  ท่ีน่ี และการเร่ิมตน้ก็ประ ทบัใจอยา่งมากคือ แปดขอ้จากเกา้ขอ้แรกก็เป็นคาํกล่าวของพระ
ยาเวห์” 358 

 

 มีการเปล่ียนเร่ือง การเนน้ในบทประพนัธ์ของซาโลมอนท่ีน่ี การทาํใหพ้ระเจา้โปรดปราน (เปรียบ  
เทียบ 1 คร. 7:33; คส. 1:10; 1 ธส. 2:4; 1 ยน. 3:22) ก็กลายมาเป็นองคป์ระกอบท่ีใหญ่ข้ึนในสุภาษิต  ต่างๆ ท่ี
ตามมา  ในขณะท่ีสุภาษิตเหล่านั้นในบทท่ี 10-15 ก็กล่าวถึงการดาํเนินชีวติท่ีประสบความสาํเร็จมากกวา่    
อยา่งไรก็ตาม น่ีเป็นแค่การเปล่ียนแปล งในสัดส่วนของการเนน้เท่านั้น การจบทั้งสองก็ปรากฏในส่วน ทั้ง 
สองของพระธรรมน้ี (บทท่ี 10-15 และ 16-22:16)     

 

1.  การวางใจพระเจา้   บทท่ี 16 

 

 ในบทน้ี มีการเปล่ียนแปลงเล็กน้ อยในรูปแบบของสุภาษิตอีกดว้ย ซาโลมอนไดแ้สดงออกถึง
สุภาษิต  ต่างๆ ก่อนหนา้นั้น (บทท่ี 10-15) ส่วนใหญ่ในการเปรียบเทียบท่ีตรงกนัขา้ม  แต่สุภาษิตต่างๆ  ใน
ส่วนน้ีส่วน ใหญ่เป็นการเปรียบเทียบท่ีตรงกนัและประกอบกนัข้ึน แทนท่ีคาํไขจะเป็น “แต่” ตอนน้ีมนักลาย
มาเป็น “และ” 

 

16:1     ความหมายของสุภาษิตน้ีคลา้ยกบัความหมายของ 16:9 แมว้า่มนุษยมี์เสรีภาพท่ีจะ วางแผน 



ในบั้นปลายนั้นเขาก็บรรลุนํ้าพระทยัของพระเจา้โดยส่ิงท่ีเขากล่าวเท่านั้น    มนุษยว์างแผน  
ถอ้ยคาํของเขา แต่ส่ิงท่ีออกมาอยา่ง แทจ้ริงก็เกิดข้ึนเน่ืองจากพระเจา้ควบคุมอยา่งสิทธ์ิขาด   
(เปรียบเทียบ ลก. 21:12-15)  “มนุษยเ์สนอ พระเจา้จดัการ” ก็เป็นส่ิงท่ีมีค่าเท่ากนัโดยทัว่ไป    
พระเจา้มีถอ้ยคาํสุดทา้ย 

 

“. . . เม่ือใครคนหน่ึงกาํลงัพยายามท่ีจะพดูเพื่อคนอ่ืน  พระเจา้ก็นาํพาถอ้ยคาํของ  
เขาตามนํ้าพระทยัสิทธ์ิขาดของพระองค”์ 359 

 

บาลาอมัไดพ้บวา่พระเจา้ไดน้าํพาถอ้ยคาํของเขาในแนวทางท่ีวา่ เขาไม่ตอ้งการใหถ้อ้ยคาํ
ไป (กดว. 23-24) 

 

‚การตอบสนองของมนุษยไ์ม่สามารถหลีกหนีการควบคุมของพระเจา้ได ้  มนุษย์
ก็ พึ่งพาพระองคอ์ยา่งส้ินเชิง แมว้า่ในเวลาเดียวกนั พวกเขาเป็นตั วแทนท่ีมีความ  
รับผดิชอบทางศีลธรรม บรรดาผูคิ้ด แห่งพนัธสัญญาเดิมไม่ไดพ้ยายามท่ีจะแกไ้ข  
ปริศนานั้น ซ่ึงต่อมาพวกนกัศาสนศาสตร์ไดข้ดุคน้ภายใตห้วัขอ้เสรีภาพแห่งความ  
ตั้งใจ   คนโบราณไดแ้สดงออกถึงสภาวะลาํบากท่ีพวกเขาตอ้งไดเ้ห็น แต่พวกเขา
ได ้ดาํเนินชีวติกบัมนั [ฉธบ. 30:15-19]‛ 360 

   

16:2  การหาเหตุผลเขา้ขา้งตนเองและการ แกต้วัเป็นธรรมชาติท่ีสองต่อมนุษยท่ี์ไดล้ม้ลงในบาป 
แมก้ระทัง่ต่อบรรดาผูท่ี้ยาํเกรงพระเจา้ แต่พระเจา้ทรงเห็นผา่นทางฉากควนัท่ีเราโยนข้ึนลง  
ต่อแรงจูงใจของเราอยา่งแทจ้ริงซ่ึงไม่ปรากฏต่อเราอยูเ่สมอ ในสวนเอเดนห ลงัจากการ  ลม้
ลงในบาปนั้น อาดมัและเอวา ไดพ้ยายามท่ีจะแกต้วัพวกเขาเอง แต่พระเจา้ไดช้ัง่แรงจูงใจ  
ของพวกเขา (ปฐก. 3) 

  

16:3     เม่ือเราละ (ตามตวัอกัษรคือ กล้ิง ) ความเป็นห่วงของเราไวท่ี้พระเจา้ (1 ปต. 5:7) พระองค์ 
จะจดัการแผนการของเรา ฉบบั AV และ RV ก็มี “ความคิด” แทนท่ี “แผนการ” แต่แนวคิด 
เหมือนกนั สุภาษิตน้ีเนน้ถึงความสาํคญัของการพึ่งพาพระเจา้  (เปรียบเทียบ 3:5-6) มนัเป็น 
แนวคิดท่ีดีท่ีจะเร่ิมตน้แต่ละวนัโดยการอธิษฐานในส่ิงท่ีเราคาดหวงัวา่จะเกิดข้ึน  เม่ือเราทาํ  
อยา่งนั้นพระเจา้จะนาํพายา่งกา้วของเราเพื่อวา่แผนการต่า งๆ ท่ีพระองคท์รงรับรองอยา่ง  
สิทธ์ิขาดนั้นจะเกิดข้ึน (เปรียบเทียบ ขอ้ 9) 

 



“การตกัเตือนใหม้อบ (โกเอล  ความหมายตามตวัอกัษรคือ ‘กล้ิงไปยงั /เหนือ  
เปรียบเทียบ 29:3, 8; สดด. 22:8[9], 37:5) แสดงถึงแง่ของความสุดทา้ย นัน่คือ จง 
กล้ิงมนัไปยงัพระเจา้และละมนัไวท่ี้นัน่” 361 

 

‚พระเจา้ไม่มีพนัธะอยา่ง เด็ดขาดท่ีจะทาํส่ิงท่ีเราตอ้งการ  เสรีภาพของพระเจา้เป็น  
หวัขอ้หลกัของคาํกล่าวเหล่าน้ี [เก่ียวกบัการพึ่งพาพระเจา้ ] แต่เราก็ไม่มีความหวงั  
เก่ียวกบัการเห็นถึงแผนการของเราท่ีจะเป็นรูปข้ึนเลยนอกจากวา่เราพึ่งพาพระองค์
สาํหรับพระคุณและการนาํพา” 362 

 

นิสัยแห่งการอธิษฐานก่อนของเนหะมียแ์ละจากนั้น ทาํงานก็จดัเตรียมตน้แบบท่ีดีสาํหรับ  
เรา ทาํใหคิ้ดถึงฮนันาห์เช่นกนั (1 ซมอ. 1:9-20) 

  

16:4  น่ีเป็นความจริงอ ยา่งเดียวกนัท่ีถูกแสดงออกในอพยพ 9:16 และโรม 9:22 ในเร่ืองฟาโรห์ 
แห่งพระธรรมอพยพ 

 

‚การกระทาํท่ีอิสระของมนุษยไ์ม่ไดส้ร้างสถานการณ์ซ่ึงพระเจา้ประหลาดใจ  และ 
ถูกบงัคบัไปสู่บางส่ิงท่ีไม่ไดถู้กตั้งใจอยา่งแรกเร่ิมโดยพระองค ์นัน่คือส่ิงท่ีสุภาษิต  
ก่อนหนา้นั้นกล่าว คือคนชัว่ร้ายมีท่ีของเขาในการจดัระบบโลกของ พระเจา้” 363  

 

16:5 ฟาโรห์แห่งพระธรรมอพยพเป็นตวัอยา่งท่ีดีของความจริงท่ีถูกกล่าวถึงท่ีน่ีเช่นกนั เนบูคดั- 
เนสซาร์และเบลชสัซาร์ก็เป็นบุคคลท่ี “เยอ่หยิง่” เช่นกนั ผูซ่ึ้งพระเจา้ไดล้งโทษ 

 

16:6     เราไม่ไดไ้ถ่บาปเร่ืองความชัว่ชา้ของเรา เองโดยการท่ีจะรักและสัตยซ่ื์อ  สุภาษิตน้ีไม่ใช่การ  
ปฏิเสธต่อความตอ้งการของเร าท่ีมีต่อการไถ่บาปของพระเจา้ อยา่งไรก็ตาม เราสามารถ
และ  ควรท่ีจะปกคลุม (ไถ่บาปเร่ือง ) ความผดิพลาดของคนอ่ืนอยา่งมีความรักและอยา่ง
สัตยซ่ื์อ (1 ปต. 4:8) อยา่งท่ีพระเจา้ปกคลุมความบาปของเรา  ส่ิงท่ีจะกนัเราไวจ้ากความชัว่
ร้าย คือความยาํเกรงพระยาเวห์   (ปฐก. 39:9; เปรียบเทียบ กจ. 24:16) 

 

“ความยาํเกรงพระยาเวห์เป็นการ อยูภ่ายใตพ้ระเจา้แห่งการเปิดเผย และการเห็น
พอ้งกบัแผนการท่ีไดเ้ปิดเผยแห่งความรอด”364 



 

16:9 ‚ผูค้นคิดอยูบ่่อยๆวา่พวกเขากาํลงัมีแนวทางของพวกเขาเอง ในเม่ือความเป็นจริง  
แลว้พระเจา้กาํลงันาํพวกเขาดว้ย ‘เหล็กท่ีขวางปากมา้แล ะบงัเหียน’ ผา่นทางเส้น  
ทางท่ีแปลก เพื่อวนิยัและพรของพวกเขาในท่ีสุด [เปรียบเทียบ ยรม. 10:23]‛ 365  

 

นาโอมีเป็นตวัอยา่งของความจริงน้ี (นรธ. 1:21) 

 

สุภาษิตหลายขอ้ท่ีตามมากล่าวถึงพวกกษตัริย ์(เช่น ผูป้กครองและผูน้าํ; ขอ้ 10-15) 

 

16:10 กฤษฎีกาของกษตัริยก์็กลายมาเป็นกฎหมายสาํหรับประชากรของเขา 366 คาํสั่งของเขาก็เป็น  
นํ้าพระทยัของพระเจา้สาํหรับพวกเขา (นอกจากวา่เขาสั่งท่ีตรงกนัขา้มกบันํ้าพระทยัท่ีเปิด  
เผยของพระเจา้  เปรียบเทียบ กจ . 4:19-20) ดงันั้นมนัสาํคญัอยา่งมากท่ีผูป้กครองไม่ทาํผดิ  
พลาดในการตดัสินของเขา 367    โมเสสผูใ้ห้ธรรมบญัญติัท่ียิง่ใหญ่ก็ระมดัระวงัท่ีจะทาํทุก
ส่ิง ท่ีพระเจา้ไดบ้ญัชาเขา (อพย. 19:7; และขอ้อ่ืนๆ) 

 

16:11  ความยติุธรรมทางการคา้ (ความเท่ียงตรง การปฏิบติัทางธุรกิจท่ียติุธรรม ) สาํคญัต่อพระเจา้  
เช่นเดียวกบัความยติุธรรมทางกฎหมาย (ขอ้ 10; เปรียบเทียบ 11:1) ลาบนัมีช่ือเสียงในทาง  
ไม่ดีสาํหรับการโกงยาโคบหลายคร้ังดว้ยกนั (ปฐก. 31:36-42) 

 

16:12  มนัแยโ่ดยเฉพาะอยา่งยิง่ ผูน้าํและผูป้กครองท่ีจะชัว่ร้าย (หรือ “กระทาํการท่ีชัว่ร้าย ”) 
เพราะวา่รากฐานของความถูกตอ้งแทจ้ริงนั้นกาํลั งทาํส่ิงท่ีถูก (“ความชอบธรรม ”) กษตัริย์ 
มนสัเสห์ท่ีชั่วร้ายไดมี้ความรับผดิชอบต่อยดูาห์ในการไปเป็นเชลย เพราะวา่เขาไดช้ัว่ร้าย  
อยา่งมาก (2 พกษ. 24:3) 

 

16:13  ผูเ้ผยพระวจนะนาธนัไดก้ล่าวส่ิงท่ีถูกตอ้งเม่ือเขาไดเ้ผชิญหนา้กบัดาวดิเก่ียวกบับาปของเขา  
ต่อบทัเชบาและอุรีอาห์ แต่ขอ้เทจ็จริงท่ีวา่นาธนัยงัคงเป็นผูเ้ผยพระ วจนะในศาลอยูบ่่งบอก  
วา่ดาวดิไดน้บัถือเขาสาํหรับการทาํอยา่งนั้น (2 ซมอ. 12) 

 

16:14 ‚.  . . ถา้กษตัริยท์รงพระพิโรธก็ ราวกบัวา่กองทพัของผูส่ื้อสารหรือทูตแห่ง ความ 
ตายไดอ้อกไปเพื่อเยีย่มเยยีนผูท่ี้ความโกรธไดพ้ลุ่งข้ึนต่อเขาดว้ยความตาย. . .” 368 



 

ใครก็ตามท่ีสามารถ “ระงบั” ความโกรธของผูน้าํก็ “ฉลาด” เพราะวา่ความโกรธของผูน้าํ  
สามารถสร้างความเ สียหายอยา่งมากต่อหลายคนได ้ จงจดจาํถึงกฤษฎีกาของกษตัริย์       
อาหสุเอรัสท่ีมีต่อคนยวิในสมยัของเอสเธอร์ และการท่ีเธอไดร้ะงบัมนัอยา่งไร (อสธ. 8-9) 

 

16:15  เม่ือผูป้กครองยิม้ต่อบรรดาผูท่ี้ อยูภ่ายใตก้ารดูแลของพวกเขา สภาพต่างๆ  ก็เป็นประโยชน์  
และใหค้วามสดช่ืนเหมือนกบั “ฝนปลาย ฤดู” และแสงอาทิตยท่ี์ติดตามมา ท่าทีอนัโปรด  
ปรานของพวกเขาส่งเสริมชีวติและสวสัดิภาพ  การเร่ิมตน้ของรัชกาล ซาโลมอนเป็นช่วง  
เวลาแห่งพระพรและความมัง่คัง่เช่นนั้น (1 พกษ. 8:66) 

 

16:16  ‚ปัญญา” และ “ความเขา้ใจ ” ก็มีคุณค่ามากกวา่ “ทองคาํ” และ “เงิน” (เปรียบเทียบ 8:10, 
19) ผูค้นท่ีใหชี้วติของพวกเขาเพื่อติดตามส่ิงท่ีพระเจา้พิจารณาวา่ฉลาด และท่ีจ ะเขา้ใจส่ิงท่ี  
พระองคไ์ดเ้ปิดเผยแทนท่ีเป็นทรัพยส์มบติัทางโลก อยา่งเช่นบารนาบสัและเปาโลก็ดาํเนิ น 
ความจริงแห่งสุภาษิตน้ี ดาเนียลเป็นบุคคลหน่ึงท่ีไดติ้ดตามปัญญาและความรู้ของพระเจา้  
และก็มัง่คัง่ (ดนล. 5:11)   ‚ปัญญา” เทจ็ท่ีไม่ไดเ้ร่ิมตน้ดว้ยความยาํเกรงพระเจา้ และไม่ได้  
หนัไปจากความชัว่ร้ายก็เป็นของปลอมแปลงของซาตานซ่ึงจะตอ้งเป็นท่ีหลีกเล่ียง (เปรียบ 
เทียบ คส. 2:8-12) 

 

‚ปัญญามีความเหนือ กวา่ท่ีประมาณค่าไม่ไดต่้อโลหะ ลํ้าค่า  เพราะวา่มนัใหคุ้ณ
ความ  ดีฝ่ายวญิญาณพร้อมกบัผลประโยชน์ทางวตัถุ (ดู 3:13-18) ทรัพยส์มบติัท่ี
ปราศจาก  ปัญญาก็สามญัและละโมบและ /หรืออาจเป็นเน่ืองจากความเช่ือในเร่ือง
ประโยชน์ ของแต่ละบุคคลท่ีปราศจากเมตตา” 369 

 

16:17  บุคคลท่ีตั้งใจท่ีจะหลีกเล่ียงความชัว่ร้ายก็เร่ิมตน้การเดินทางท่ีคลา้ยกนักบับุคคลท่ีเดินทาง  
บนถนน ท่ีกวา้งและราบเรียบ (“ทางหลวง ”) ถา้เขาสัตยซ่ื์อต่อเส้นทางของเขา เขาจะยดื 
(“สงวน”) “ชีวติของเขา ” ไว ้  ความหมายโดยนยัก็คือวา่ถา้เขาละทิ้ง มนัหรือหนัเหไปจาก
มนั เขาจะพินาศ   อีกคร้ังหน่ึง ดาเนียลก็เป็นตวัอยา่งประกอบท่ีดีของบุคคลเช่นนั้นอยา่งท่ี
เรา  สามารถเห็นไดจ้ากการอุทิศตนในวยัหนุ่มและความพากเพียรท่ียาวนานของเขา    
(ดนล. 1; 6) 

 

16:18 ฮามานเป็นตวัอยา่งดั้งเดิมของ “ความหยิง่” ท่ีมาก่อนการลม้ลง (อสธ. 5:9-14; 7) “วญิญาณ 



จองหอง ” ของคนเอโดม ไดน้าํมาซ่ึงการสาปแช่งท่ีเป็นการเผยพระวจนะของโอบาดีห์ 
(อบด.) ซ่ึงไดส้าํเร็จในท่ีสุด 

 

‚เม่ือบุคคลหน่ึงเห็นความหยิง่ในอีกบุคคลหน่ึงนั้น นัน่คือเวลาท่ีความน่ารังเกียจ  
ถูกเปิดเผยอยา่งชดัเจน บ่อยคร้ังแค่ไหนท่ีเราจะ ทนต่อตัวเราเองเก่ียวกบัส่ิงท่ีเติม  
เตม็เราดว้ยความน่ารังเกียจอยา่งพึงพอใจ เม่ือเราเห็นมนัในบุคคลอ่ืน” 370 

 

16:19   ‚ความยากจนและความถ่อมใจ เป็นพนัธมิตรโดยธรรมชาติ และความหยิง่ท่ีขาด  
 ความนบัถือก็เดินทางไปกบักาํไรอธรรม” 371 

 

‚ท่ีจะ [ยากจน] และถ่อมใจ” ในสายพระเนตรพระเจา้ก็ดีกวา่ท่ีจะ “หยิง่” และมัง่คัง่ เหตุผล 
คือวา่คนยากจนและคนถ่อมใจเขา้ใจ แทจ้ริงในความสัมพนัธ์กบัพระเจา้อยา่งเห็นจริงเห็น
จงั แต่คนเยอ่หยิง่และคนมัง่คัง่บ่อยคร้ังแลว้ก็ไม่เขา้ใจ   พระเยซูไดอ้ธิบายถึงความจริงน้ี
ดว้ย เร่ืองราวของพระองคเ์ก่ียวกบัเศรษฐีและลาซารัส (ลก. 16:1-13) 

 

ขอ้ท่ี 20 ถึง 24 กล่าวถึง “พระวจนะ” “ถอ้ยคาํ” และ “ปัญญา” 

 

16:20  ‚พระวจนะ ” ท่ีถูกกล่าวถึงตอ้งเป็นพระวจนะของพระเจา้ เม่ือพิจารณาถึงการอา้งอิงท่ี  
ขนานถึง “พระเจา้” ในบรรทดัท่ีสอง โดยทางพระวจนะของพระองคน์ั้นเองท่ีพระเจา้ทรง  
จดัเตรียมการนาํพาสู่ส่ิงท่ี “ดี” อยา่งแทจ้ริง การใส่ใจต่อส่ิงท่ีพระเจา้ไดต้รัสไวก้็บ่งบอกถึง  
การวางใจในพระองคแ์ละนัน่ก็นาํไปสู่พระพรทุกประเภท การเช่ือฟังท่ีโดดเด่นของโมเสส  
ต่อส่ิงท่ีพระเจา้ไดบ้อกใหเ้ขาทาํ  และการวางใจท่ีหนกัแน่นในพร ะเจา้ท่ีอบัราฮมัไดแ้สดง  
ออกนั้นแสดงถึงความจริงของโคลงสองบรรทดัน้ี 

 

16:21 อยา่งน่าเป็นไปไดน้ั้น “คนฉลาดในใจ” จะใช ้“ความหวานช่ืนของถอ้ยคาํ” นัน่ดูเหมือน  จะ
เป็นความคิดท่ีเช่ื อมโยงสองบรรทดัของสุภาษิตน้ี สองส่ิงจะเป็นลกัษณะของบุคคลเช่น  
นั้นคือ เขาหรือเธอจะช่ืนชมช่ือเสียงอยา่งถูกตอ้งในฐานะบุคคลท่ีหย ัง่รู้  และถอ้ยคาํของเขา  
หรือของเธอจะชกัจูงคนอ่ืนๆ ซาโลมอนไดพ้ฒันาช่ือเสียงของการเป็นคนฉลาด ซ่ึงพระนาง 
แห่งเชบาไดย้อมรับ (1 พกษ. 10:6-7) และอคัรทูตเปาโลไดช้กัจูงหลายคนดว้ยถอ้ยคาํ  ของ
ท่าน (2 คร. 5:11) 

 



16:22     “ความเขา้ใจ” (ความรู้สึกท่ีดี) เป็นแหล่งของชีวติสาํหรับ บุคคลท่ีฉลาด แต่ “ความโง่เขลา” 
เป็นแหล่งของวนิยัสาํหรับคนโง่ ดงันั้นปัญญาของบุคคลหน่ึงหรือการขาดปัญญาก็กาํหนด  
โอกาสของเขาหรือเธอในชีวติ สุภาษิตมีส่ิงท่ีจะกล่าวในแง่บวกเก่ียวกบัคนโง่เพียงเล็กนอ้ย    
ความเขา้ใจในพระเจา้และนํ้าพระทยัของพระองคข์องชดัรัค เมชาค อาเบ ดเนโก ไดพ้ิสูจน์
วา่ เป็นแหล่งแห่งชีวติสาํหรับพวกเขา (ดนล. 3) การเลือกต่างๆท่ีโง่เขลาของซาอูลไดส่้งผล  
ต่อการทนทุกขข์องเขาเองอยูเ่ร่ือยไป คือการทนทุกขติ์ดๆ กนั 

 

“มนัไม่น่าเป็นไปไดอ้ยา่งยิง่ท่ีซาโลมอนจะยอมรับแนวคิดท่ีวา่มนุษยทุ์กคนถูก
สร้างมาอยา่งเท่าเทียมกนัและดงันั้นก็สมควรต่อการศึกษาโดยเงินของรัฐบาล”372 

 

‚คนฉลาดรู้วา่พวกเขาไม่รู้ ดงันั้นพวกเขาก็เรียนรู้ต่อไป” 373 

 

16:23  ส่ิงท่ีอยูใ่น “ใจของคนฉลาด” ก็กระทบส่ิงท่ีเขาหรือเธอพดู และทาํใหถ้อ้ยคาํของบุคคลนั้น  
มีอิทธิพล มากข้ึน (“เพิ่มพนูการชกัจูง ”) ถอ้ยคาํของเดโบราห์ท่ี มีต่อบาราคนั้นก็อธิบาย  
ประเด็นน้ี (วนฉ. 4:8-9) 

 

16:24  ถอ้ยคาํท่ี น่ายนิดีท่ีจะฟังก็เป็นเหมือ นนํ้าผึ้ง “หวาน ” ต่อตุ่มรับรส ถอ้ยคาํเหล่านั้นมีผล  
กระทบแห่ง “การรักษา” อีกดว้ย ในแง่ท่ีว่ าไดท้าํใหบุ้คคลหน่ึงสงบและเงียบ ซ่ึงเป็นสภาพ
ท่ี ก่อใหเ้กิดสุขภาพท่ีดี   ถอ้ยคาํ ของอาบีกายลิท่ีมีต่อดาวดินั้นไดมี้ผลกระทบน้ีต่อเขา (1 
ซมอ. 25:23-25) 

 

16:25  สุภาษิตน้ีก็กล่าวซํ้ าสุภาษิตท่ีอยูใ่น 14:12 เพื่อการย ํ้า 

 

16:26 อยา่งท่ีความปรารถนาอา หารจูงใจใหบุ้คคลหน่ึงท่ีจะทาํงาน ดงันั้นความปรารถนาและ  
ความอยากทั้งส้ินของบุคคลหน่ึงก็ผลกัดนัเขา ไปสู่กิจกรรมท่ีเกิดผล   บุคคลหน่ึงอาจคิดวา่ 
“ความหิว ” ซ่ึงน่าอึดอดั นั้นก็เป็นส่ิงท่ีแย ่แต่แทจ้ริงแลว้มนัมีผลลพัธ์ท่ีเป็นประโยชน์    
ดงันั้นบุคคลหน่ึงไม่ควรดูถูกส่ิงท่ีไม่ชอบ (เช่นความหิว ) เพราะวา่มนัสามารถนาํไปสู่ส่ิงท่ี
ดี และเป็นประโยชน์   ความทุกขย์ากของ โยบนั้นดูเหมื อนวา่ทนไม่ไดส้าํหรับเขาในตอน
แรก แต่ความทุกขย์ากเหล่านั้นก็มีผลลพัธ์ท่ีเป็นประโยชน์ 

 



‚มนัเป็นเพราะวา่ความปรารถนาของเขาท่ีจะพึงพอใจดว้ยผลของงานของเขานั้น  
เองท่ีคนงานติดตามอาชีพของเขา ความอยากของเขาก็กระหายมนั และดงันั้นเขาก็  
มุ่งมัน่ต่อไปในงานบริการของเขา น่ีเป็นอยา่งท่ีพระเจา้ไดก้าํหนดไวเ้ม่ือการลม้ลง  
ในความบาปไดท้าํใหม้นุษยอ์อกไปจากสวนแห่งความยนิดี และเขาถูกบญัชาให้
กิน  อาหารของเข าพร้อมกบัเหง่ือบนใบหนา้ของเขา ทรัพยส์มบติัท่ีไดม้าโดย
ปราศจาก การทาํงานโดยทัว่ไปแลว้ก็เป็นการไดม้าท่ีอนัตรายอยา่งมาก” 374 

 

คาํไข “มนุษย”์ (คาํฮีบรู อิส) รวมขอ้ท่ี 27 ถึง 29 ไวด้ว้ยกนั และหวัขอ้น้ีก็ดาํเนินต่อไปในขอ้ท่ี 30 

 

16:27  บุคคลท่ีถูกกล่าวถึงท่ีน่ี (“คนไร้ค่า ”) ไม่ใช่ผูแ้จง้เบาะแส  หรือผูร้ายงานเชิงสืบสวนท่ี
เปิดเผย  ความชัว่ร้ายอยา่งถูกตอ้งสมควร แต่เป็นบุคคลหน่ึงท่ีก่อความเ สียหายต่อคนอ่ืนๆ  
โดยไร้ เหตุผล (เปรียบเทียบ 11:13; 17:9) เขาเป็นเหมือนอาวธุท่ีพน่ไฟท่ีเผาไหมผู้ค้นโดย
การ ใชถ้อ้ยคาํท่ีก่อความไม่สงบเพื่อจะจุดไฟ ข้ึน (เปรียบเทียบ ยก . 3:5-6) พวกยวิท่ีไม่เช่ือ  
ผูซ่ึ้งไดข้บัไล่เปาโลออกจากเมืองเธสะโลนิกานั้นไดป้ระพฤติในทาํนองน้ี (กจ. 17:5-9) 

 

16:28  ประเด็นของสุภาษิตน้ีคลา้ยกบัประเด็นในขอ้ก่อนหนา้น้ี ใครคนหน่ึงท่ีกระจายขอ้มูลอยา่ง  
ไม่จาํเป็นก่อใหเ้กิดการต่อสู้กนัก็เป็นบุคคลท่ีผดิศีลธรรม ไม่ใช่บุคคลท่ีเท่ียงธรรม บุคคลท่ี 
“ตลบตะแล ง” เป็นผูท่ี้กลบัดา้นส่ิงต่างๆ ผูค้นท่ีส่งต่อขอ้มูล ไม่ จริงเก่ียวกบัคนอ่ืนๆ  
สามารถ ทาํลายความสัมพนัธ์ (“เพื่อนๆ” หรือ หุน้ส่วน ) ท่ี “สนิทสนม” มากท่ีสุดได้   การ
นินทา และการใส่ร้ายสามารถมีผลลพัธ์ท่ีทาํลายได ้ (เปรียบเทียบ 10:18; สดด. 31:13; 1 
ทธ. 3:11)   โดเอกคนเอโดม บอกกษตัริยซ์าอูลวา่เขาไดเ้ห็นดาวดิท่ีเมืองโนบ แล ะส่ิงน้ีได้
นาํไปสู่การต่อสู้ กนัและความรู้สึกไม่ดีอยา่งมาก (1 ซมอ. 22:9-19) 

 

16:29  จงระวงัผูค้นท่ีรุนแรง ผูซ่ึ้งบ่อยคร้ังแลว้มี “บุคลิกภาพท่ีดึงดูด ” เพราะวา่พวกเขามีความ  
สามารถท่ีจะขอความร่วมมือจากคนอ่ืนๆ  ผูซ่ึ้งหาไม่แลว้จะไม่ถูกดึงดูดเขา้ร่วมในอุบาย  ท่ี
ไม่สมควร  กษตัริยเ์ยโฮชาฟัทไดผ้ดิพลาดท่ีน่ีเม่ือเขาไดผ้กูพนักบักษตัริยอ์าหบั “โดยการ  
สมรส” (2 พศด. 18:1) และอีกคร้ังหน่ึงเม่ือเขาไดเ้ป็นพนัธมิตรกบักษตัริยอ์าหสัยาห์  ท่ีชัว่
ร้าย (2 พศด. 20:35-37) 

 

16:30  ‚. . . การเมม้ริมฝีปากเป็นการกระทาํขอ งคนหลอกลวงและแสดงถึง การเยาะเยย้ 
การมุ่งร้ายและการโกง” 375 



 

ในทาํนองเดียวกนั การขยบิตา ซ่ึงบ่อยคร้ัง ทาํอยูเ่บ้ืองหลงัเหยือ่ท่ีถูกหมายไวก้็ส่งสัญญาณ
วา่ บุคคลท่ีขยบิตาไม่ไดห้มายถึงส่ิงท่ีเขากาํลงักล่าวอยา่งแทจ้ริง แต่กาํลงัหลอกลวงและ ทาํ
ส่ิง เลวร้าย (เปรียบเทียบ 6:13)   ดงันั้นบุคคลหน่ึงตอ้งฉลาดท่ีจะสังเกตถึงสัญญาณเตือน
เหล่า  น้ีและคาดหวงับางส่ิงท่ีแย ่  สุภาษิตน้ีพฒันาความคิดของสุภาษิตก่อนหนา้น้ี   โดย
การมอบ เส้ือคลุมท่ีเป้ือนเลือดของโยเซฟแก่ยาโคบนั้นพวกพี่ชายไดบ้อกใบถึ้งการตายของ
โยเซฟ (ปฐก. 37:31-33) 

 

16:31 บ่อยคร้ังคนชัว่ร้ายดาํเนินชีวิตจนถึงวยัชราและผมของพวกเขาก็เปล่ียนเป็นสีขาว (หรือ “สี
เทา” หรือ สีเงิน ) แต่อยา่งเป็นลกัษณ ะพิเศษแลว้ คนในทางธรรม ดาํเนินชีวติยาว นานกวา่ 
และเม่ือพวกเขามีผมสีขาว มนัก็เป็นดงัเช่น “มงกุฎแห่งเกียรติยศ (สง่าราศี)” บนศีรษะของ  
พวกเขาสาํหรับการเป็นคนชอบธรรม (เปรียบเทียบ 3:16; 20:29) 

 

‚การดาํเนินชีวติท่ีสาํมะเลเทเมาในวยัหนุ่มสาวโดยทัว่ไปแลว้หมายถึงทุพพลภาพ  
ในวยักลางคนและการตายก่อนเวลาอนัควร   การยบัย ั้งชัง่ใจและความชอบธรรม  
เอนเอียงไปยงักาํลงัของร่างกายและความยาวของวนัเวลา” 376 

 

ทั้งโมเสสและคาเลบไดรั้บเกียรติสาํห รับความชอบธร รมของพวกเขาในวยัชรา และเน่ือง  
จากวยัชราของพวกเขานั้นเราอาจทึกทกัเอาวา่ผมของพวกเขาไดเ้ปล่ียนเป็นสีขาว แมว้า่นัน่  
ไม่เป็นท่ีรู้กนัอยา่งแน่นอน (ฉธบ. 34:7; ยชว. 14:11) 

 

16:32  มนัยากกวา่ แต่ก็ “ดีกวา่” ท่ีจะควบคุม “ความโกรธ” ของใครคนหน่ึงและปกครอง “จิตใจ” 
ของใครคนหน่ึงเอง มากกวา่ท่ีจะควบคุมคนอ่ืนๆ หลายคน   เหตุผลท่ีมนัยากกวา่ก็เพราะวา่  
ความปรารถนาต่างๆ  ของเราเองบ่อยคร้ังก็ แขง็แรงกวา่การต่อตา้นจากคนอ่ืนๆ  ท่ีเราเผชิญ   
เหตุผลท่ีมนัดีกวา่เพราะวา่ ถา้ใครคนหน่ึงไม่สามารถควบคุมความหลงใหลของเขาหรือ
ของ เธอบุคคลนั้นก็ เส่ียงต่อการควบคุมโดยคนอ่ืนๆ พระเยซูไดแ้สดงออกถึงการควบคุม
ตนเอง  ท่ีโดดเด่นระหวา่งการถูกไต่สวนท่ี ไม่ยติุธรรมของพระองค ์ดัง่ ท่ีเปาโลได้
แสดงออกระหวา่ง การถูกไต่สวนของท่านดว้ย 

 

   “ดูก่อน ผูท่ี้ยิง่ใหญ่กวา่อเล็กซานเดอร์หรือซีซาร์นั้นอยูท่ี่น่ี”377  
  



‚บ่อยคร้ังอา รมณ์เสียก็ถูกแกต้วับนพื้นฐานของความบกพร่องทางธรรมชาติ แต่
มนัค่อนขา้งจะเป็นหลกัฐานของความหยิง่และความไม่อดทนท่ีไม่รอบคอบ   พระ
เยซูไดต้รัสวา่ ‘จงเรียนจากเรา เพราะวา่เราสุภาพและใจอ่อนนอ้ม ’ [มธ. 11:29] คน
อ่อนโยนไม่ใช่คนท่ีไร้ จิตใจแต่เขาชา้ท่ีจะโกรธ เขาสามารถถู กกระตุน้อยา่งชอบ  
ธรรมไดเ้ม่ือโอกาสเรียกร้อง แต่ไม่ใช่เม่ือมนัคือความมีเกียรติของเขาเองนั้นอนั
เป็น ท่ีสงสัย   ‘เอาการควบคุมตนเองเพิ่มความทรหดอดทน ’ [2 ปต. 1:6?] เป็น
ถอ้ยคาํ สาํหรับเราทุกคน โดยทัว่ไปแลว้ มนัเป็นเคร่ืองหมายของความอ่อนแอเม่ือ
บุคคล หน่ึงปล่อยใหต้วัเขาเองโกรธและต่ืนเตน้ต่อหนา้การต่อตา้น” 378     

 

   ”น่ีเป็นสุภาษิตท่ีถูกอา้งอยา่งต่อเน่ืองและไดรั้บการเช่ือถือนอ้ยมาก  ถา้เพียงมนุษย์ 
   ไดต้ระหนกัวา่มีความกลา้หาญและวรีกรรมในการควบคุมตนเองมากกวา่ ในการ 
   กระทาํท่ีอาจหาญท่ีคนอ่ืนๆ โห่ร้องในบทเพลงและเร่ืองราวนั้นโลกของเราจะแตก 
   ต่างเพียงไร "379  
 

16:33  อยา่งไรก็ตาม พระเจา้ทรงควบคุมเส้นทางของเหตุการณ์ต่างๆ  ท้ายสุดนั้นก็ ไม่ใช่การ
ควบคุม ตนเองของใครคนหน่ึง (เปรียบเทียบ ขอ้ 32) การทอดฉลากก็เป็นวธีิโดยทัว่ไปท่ี
จะกาํหนด  แนวทางท่ีเหมาะสมของ การกระทาํท่ีจะตอ้งทาํในสมยัโ บราณ  บ่อยคร้ังแลว้ 
“ฉลาก” ก็เป็น หินท่ีถูกเก็บเอาไวใ้นส่วนพบัของเส้ือผา้ท่ีอยูเ่หนือเอวของบุคคลหน่ึงคือใน 
“หนา้ตกั” 380   ผูค้นยงัคงแสวงหาการนาํพาของพระเจา้ทางลางหลายประเภท  แต่ไม่มีส่ิงท่ี
เรียกวา่บงัเอิญ   พระเจา้ทรงกาํหนดวา่ส่ิงต่างๆจะเป็นไปอยา่งไร   พระองคท์รงควบคุมการ
ท่ีลูกเต๋าท่ีถูกโยน จะเป็นอยา่งไร   เราสามารถเห็นส่ิงน้ีอยา่งชดัเจนในเร่ืองราวของโยนาห์ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่  เม่ือกะลาสีไดจ้บัฉลากเพื่อจะตดัสินวา่ใครจะตอ้งรับผดิชอบสาํหรับ
พายนุั้น (ยนา. 1:7; เปรียบเทียบ ลนต . 16:8; กดว. 26:55; ยชว. 7:16-18; 18:10; 1 ซมอ. 
14:41; กจ. 1:26) 

 

‚พระเจา้มีเสรีภาพท่ีจะใชห้รือไม่ใชฉ้ลาก แต่พระองคจ์ะทาํใหแ้น่ใจวา่นํ้าพระทยั  
ของพระองคจ์ะสาํเร็จ ขอขอบคุณความสมบูรณ์ของพระคมัภีร์ ตวัอยา่งของ  พระ
คริสต ์พยานของพระวญิญาณ และปัญญาของเพื่อนคริสเตียน  เรามีแนวทาง  ต่างๆ 
ท่ีดีของการคน้หานํ้าพระทยัของพระเจา้มากกวา่การ ปล่อยหินท่ีถูกหมายไว้ ไปยงั
ตกัของเรา” 381  

 



2.  ผู้สร้างสันติและผู้ก่อปัญหา   บทที ่17 

 

17:1  เราไดย้นิคาํแนะนาํน้ีมาก่อน (เปรียบเทียบ 15:16-17)   ท่ีน่ีประเด็นก็เหมือนกนั แต่การเนน้  
อยูท่ี่คุณค่าของความสงบ (“ความเงียบ ”) อยา่งท่ีตรง กนัขา้มกบั “การต่อสู้กนั ”   อาหารท่ี  
เรียบง่ายท่ีบา้นก็ดีกวา่  “การเล้ียง ” พร้อมกบัฝงูชนท่ีมีแต่ ความโกลาหล   มนัดีท่ีจะดาํเนิน
ใน สันติสุขมากกวา่ท่ีจะมีงานเล้ียง แมว้า่มนัมีเวลาสาํหรับทั้งสองอยา่ง 

 

“ส่ิงท่ีสาํคญัคืออารมณ์ไม่ใช่รายการอาหาร” 382 

 

ดาเนียลจาํตอ้งถูกเรียกจากท่ีพกัส่วนตวัเพื่อจะปรากฏ ณ งานเล้ียงของเบลชสัซาร์พร้อม  กบั
ศตัรูท่ีอยู ่ณ ประตูแลว้นั้น (ดนล. 5) คริสเตียนท่ีเมืองโครินธ์ไดเ้ปล่ียนพิธีมหาสนิท  ไปสู่
งานเล้ียง แต่เปาโลไดก้ระตุน้ใหพ้วกเขาท่ีจะเฉลิมฉลองพิธีนั้นอยา่งอยูใ่นหว้งรําพึง  มาก
ข้ึนและท่ีจะกินท่ีบา้น (1 คร. 11:17-22) 

 

17:2  ในกษตัริยเ์ยโรโบอมั ท่ี 1 แห่งอิสราเอลนั้นเราก็มีตวัอยา่งของคนใช ้คือเขาเป็นคนใชข้อง  
ซาโลมอน (1 พกษ. 11:26) ซ่ึงปกครอง “เหนือบุตชาย ” คือเรโหโบอมับุตรชายของ  ซา
โลมอน เยเรโบอมัสามารถท่ีจะไดรั้บ การมีอาํนาจเหนือเรโหโบอมัทางปัญญาของเข า และ 
เรโหโบอมั เสียช่ือเสียง ในการกระทาํอยา่งน่าอบัอายโดยการไม่ทาํตามคาํปรึกษาของพวก  
ผูใ้หญ่ของเขา เยโรโบอมัไดแ้บ่งปัน การเป็นผูน้าํแห่งพี่นอ้งของเข าคือประชากรของพระ
เจา้  

 

เน่ืองจากวา่คนใชท่ี้พึ่งพาไดจ้ะตอ้งถูกช่ืนชอบเหนือบุตรชายท่ีประพฤติไม่ดี  เราควรระมดั  
ระวงัท่ีจะใหค้วามรับผดิชอบแก่ผูค้นซ่ึงข้ึนอยูก่บัความสามารถของพวกเขาแทนท่ีจะเป็น  
เบ้ืองหลงัทางครอบครัวของพวกเขา 

 

17:3  อยา่งท่ีโลหะท่ีมีค่า ท่ีจะตอ้งอยูภ่ายใตค้วามร้อนท่ีแรงกลา้ใน “เตาไฟ” เพื่อท่ีจะขจดัความ
ไม่ บริสุทธ์ิออกไปจากพวกมนันั้น ดงันั้นพระเจา้ก็นาํธรรมิ กชนของพระองคไ์ปสู่ความ
ทุกข์ ยากท่ีรุนแรงเพื่อ จะทาํใหเ้ราเป็นอิสระจากส่ิงต่างๆท่ีเลวทรามของโลกและเพื่อท่ีจะ
ชาํระเรา  ใหบ้ริสุทธ์ิ (เปรียบเทียบ ยก . 1:1-18; 1 ปต. 1:6-7) โยบเป็นตวัอยา่งดั้งเดิม (โยบ; 
เปรียบ เทียบ ดนล. 3:19-26; มลค. 3:3) 



 

17:4  เม่ือใจของบุคคลหน่ึ งชัว่ร้าย เขาหรือเธอก็พร้อมท่ีจะ “ฟัง” การโกหก “ริมฝีปากท่ีชัว่ร้าย ” 
และ “ล้ินท่ีทาํลาย” อนัชัว่ร้าย ตรงกนัขา้ม เม่ือใจของบุคคลหน่ึงชอบธรรม เขาหรือเธอก็  มี
แนวโนม้ท่ีจะปฏิเสธถอ้ยคาํท่ีไม่จริงและพึงรังเกียจ   ‚บุคคลท่ีคลา้ยกนัก็มีแนวโนม้ท่ีจะ  
สมาคมกบัซ่ึงกนัแ ละกนั‛   คนยดูาห์ท่ีชัว่ร้ายแห่งสมยัของเยเรมียไ์ดต้อ้นรับผูเ้ผยพระ
วจนะ และพวกปุโรหิตท่ีเยอ่หยิง่ดว้ยความยนิดี (ยรม. 5:30-31) 

 

17:5  “คนยากจนในฐานะมนุษยแ์ละในฐานะยากจนก็เป็นงานของพระเจา้ พระผูส้ร้าง  
และผูป้กครองเหนือทุกส่ิง ดงันั้น ผูท่ี้เยาะเยย้คนยากจนก็ได้ เยาะเยย้พระองคผ์ูซ่ึ้ง
ได ้เรียกใหเ้ขาท่ีจะมีชีวติอยูแ่ละไดแ้ต่งตั้งเขาไวใ้นท่ีตํ่าตอ้ยของเขา” 383 

 

ในทาํนองเดียวกนั พระเจา้จะลงโทษบรรดาผูท่ี้เพลิดเพลินใน (“ยนิดีต่อ ”) ความลาํบาก  
ยากเยน็ของคนอ่ืนๆ (เปรียบเทียบ 14:21)   พระเจา้ไดส้ัญญาท่ีจะลงโทษคนเอโดมเพราะวา่  
พวกเขาไดย้นิดีต่อการทนทุกขข์องคนอิสราเอล (อบด. 12-16) 

 

17:6  “หลานๆ” เป็นเหมือนของขวญัท่ีเป็นมุงกุฎต่อปู่ ยา่ตายาย ซ่ึงทึกทกัเอาวา่พวกเขามีเกียรติ ท่ี
สุภาษิตน้ีทึกทกัไว ้มิฉะนั้นพวกเขา จะไม่ถูกเปรียบเทียบกบั “มงกุฎ ” ซาโลมอนได้  
พรรณนาวา่หลานๆผูซ่ึ้งไดร้วมตวักนัอยูร่อบๆ ปู่ ยาตายายของพวกเขาก็เป็นเหมือนมุงกุฎท่ี  
สวมใส่ ในทาํนองเดียวกนั  พวกบุตรชายท่ีภูมิใจในบิดาของพวกเขาโดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้  
พวกเขาเป็นท่ียกยอ่ง ทั้งสองบรร ทดัหนุนใจอุปนิสัยท่ีมีเกียรติ เป็นท่ีชดัเจนวา่ หลาน  
จาํนวนมากของอบัราฮมัไดย้กยอ่งเขาในฐานะ “บิดาแห่งมวลชน” (ความหมายของช่ือของ  
เขา; ปฐก. 17:5) อยา่งท่ีหลานๆของยาโคบไดท้าํ คือ เอฟราอิมและมนสัเสห์ (เปรียบเทียบ 
ปฐก. 48:8-22) และหน่ึงในสง่าราศีท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดของซาโลมอนคือดาวดิบิดาของเขา 

 

17:7  ถอ้ยคาํท่ีลึกซ้ึง (“ถอ้ยคาํท่ียอดเยีย่ม ”) ท่ีไดก้ล่าวโดย “คนโง่ก็ขดัแยง้กนั (“ไม่เหมาะสม”) 
เพราะวา่มนัไม่สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของเขา ในทาํนองเดียวกนัความเทจ็ท่ีไดก้ล่าวโดย  
บุคคลหน่ึงท่ีไดรั้บการนบัถือก็น่าเกลียดชงัอยา่งเท่าเทียมกนั   มนัควรจะมีความสอดคลอ้ง  
ระหวา่งคุณลกัษณะและความประพฤติ   เราหดกลบัอยา่งเร็วเม่ือเราอ่านว่ าอบัราฮมั “บิดา 
แห่งผูส้ัตยซ่ื์อ ” ไดโ้กหกเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของเขากบัภรรยาของเขา (ปฐก. 20:1-13) 
ใน ทาํนองเดียวกนั บรรดาผูส้ังเกตก็งุนงงเม่ือซาอูลไดป้ระพฤติเหมือนผูเ้ผยพระวจนะ (1 
ซมอ. 10:10-12) 



 

‚เม่ือจิมม่ี คาร์เทอร์ ในฐานะผูส้มคัรเป็นประธานาธิบดีไดส้ัญญา ท่ีจะไม่โกหกต่อ  
ประชา ชนเขาก็ไดเ้ขา้ใจถึงความสาํคญัท่ีไม่สามารถแทนท่ีกนัไดข้องความสัตย์
จริง ในฐานะหนา้ท่ีของรัฐบาล” 384 

 

17:8    เจา้ของสินบนก็คือบุคคลท่ีเป็นผูท่ี้ใหม้นั สินบนเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพ มนัทาํการ 
เหมือนกบัเสน่ห์    สุภาษิตน้ีไม่ไดส้นบัสนุนการใหสิ้นบน เพียงแค่ยอมรับวา่เงิน มีอิทธิพล    
มุมมองของพระเจา้ต่อการใหสิ้นบนก็ชดัเจนใน 17:15 และ 23385  ‚ของขวญั” ของฮามาน  
ท่ีใหแ้ก่กษตัริยอ์ารทาเซอร์ซีสไดบ้รรลุการสนบัสนุนของกษตัริยอ์ยา่งมีประสิทธิภาพต่อ    
อุบายของฮามานท่ีจะทาํลายคนยวิ (อสธ. 3:7-13) 

 

17:9  เม่ือเรา กลบเกล่ือนความผดิพลาดของคนอ่ืนๆ แทนท่ีจะดึงความสนใจไปยงัส่ิงเหล่านั้น  
เรา ก็กระตุน้ “ความรัก” ในใจของบุคคลท่ีเราปกป้องและผูท่ี้มองดูอีกดว้ย   พระเจา้ไดป้ก
คลุม บาปต่างๆ ของเราดว้ยพระโลหิตของพระคริสต ์และเราก็รักพระองคส์าํหรับส่ิงนั้น (1 
ยน. 4:9)   แต่ถา้เรา “ย ํ้า” (บอก) ความลม้เหลวของใครคนหน่ึงต่อคนอ่ืนๆ เราสามารถ
สูญเสีย  แมก้ระทัง่เพื่อนๆท่ีใกลชิ้ดท่ีสุดของเราได ้รวมถึงเพื่อนท่ีไดท้าํความผดิพลาด 
(เปรียบเทียบ 10:12; 11:13; 25:23)   เม่ือเราทาํอยา่งน้ี เราก็ถือส่วนของ “ผูท่ี้กล่าวโทษพวก
พี่นอ้ง” (วว. 12:10; นัน่คือ ซาตานเอง )   “การปกปิดการละเมิด ” ท่ีน่ีไม่ไดห้มายถึงการ
ละเลยมนั แต่เป็นการ ยบัย ั้งการ เผยแพร่มนั นาธนัไดไ้ปหาดาวดิโดยตรงพร้อมกบัการ
เผชิญหนา้ของ  เขา เขาไม่ไดป้ระกาศบาปต่างๆของกษตัริย ์ (2 พกษ. 12)   ในอีกดา้นหน่ึง 
สันบาลลทัได ้กระจายข่าวลือเก่ียวกบัเนหะมีย ์(นหม. 6) 

 

‚ความเงียบจะไม่งดงามมากกวา่เม่ือเราปฏิเสธท่ีจะ สร้างขอ้ไดเ้ปรียบส่วนตวัโดย
การนินทาเก่ียวกบัความลม้เหลวของเพื่อน” 386 

 

17:10  ‚ติเตียนคนโง่อยา่งรุนแรง และเขาก็ยงัคงรักษาไวซ่ึ้งความพึงพอใจส่วนตวัของเขา 
แต่วา่กล่าวคนฉลาดอยา่งสุภาพ และเขาจะเก็บเอาไปคิด   มีบุคคลท่ีลุ่มหลงในการ  
ตดัสินท่ีแยข่องเขาเองอยา่งมาก จนเขาสามารถ เช่ือวา่ไม่มีใครสั กคนมี
ความสามารถ มากกวา่เขาเอง  แต่คนอ่ืนก็ตระหนกัถึงความจาํกดัของเขาเอง และก็
รู้สึกขอบคุณ สาํหรับคาํแนะนาํและการวา่กล่าว” 387 

 



ในอีกนยัหน่ึง คนฉลาดก็เปิดใจต่อการปรับปรุ งท่ีสามารถมาจากการวา่กล่าวของคนอ่ืนๆ  
ได ้เอลีเมเลคไดต้อบสนองอยา่งฉลาดต่อการวา่กล่าวของอบัราฮมั (ปฐก. 21:25-26) แต่ เฮ
โรดอนัทีพาสท่ีหน่ึงท่ีโง่เขลาไม่ไดย้อมรับการวา่กล่าวของยอห์นผูใ้หบ้พัติศมา (ลก. 3:19) 

 

 ‚สุภาษิตหา้ขอ้เก่ียวกบัคน อนัตรายผูซ่ึ้งบุคคลหน่ึงจะ ตอ้งระมดัระวงัพวกเขาไว ้ 
[ตามมา ในขอ้ 11-15]‛ 388 

 

17:11  ขอ้อา้งอิงเกือบ 100 ขอ้ถึงบุคคลท่ี “กบฏ” (คาํฮีบรู เมริ) ในพนัธสัญญาเดิมก็อธิบายถึง  
บุคคลหน่ึงผูซ่ึ้งดูหม่ินพระเจา้อยา่งตั้งใจ389 คาอินเป็นตวัอยา่งหน่ึงของบุคคลเช่นนั้น “ผูส่ื้อ 
สารดุร้าย” ท่ีพระเจา้ส่งไปพิพากษาบุคคลเช่นนั้นอาจเป็น กษตัริยข์องเขาหรือของเธอ ทูต - 
สวรรคห์รือความตาย ในกรณีของโยอาบนั้นก็เป็นเบไนยาห์ผูบ้ญัชาการกองทพัของกษตัริย์  
ซาโลมอน (1 พกษ. 2:28-34) 

 

17:12  คนโง่ผูซ่ึ้งกาํลงักระทาํอยา่งโง่เขลา (“คนโง่ในความโง่เขลาของเขา ”) ก็อนัตรายกวา่แม่หมี  
ท่ีลูกของมนัถูกขโมยไป ดงันั้นเป็นการฉลาดท่ีจะหลีกเล่ียงบุคคลเช่นนั้น อบัเนอร์ไดเ้รียนรู้  
บทเรียนน้ีในแนวทางท่ียากลาํบากเม่ือโยอาบไดแ้ทงเขาและไดฆ่้าเขา (2 ซมอ. 3:26-27) 

 

17:13  พระเยซูไดส้อนพวกสาวกของพระอง คท่ี์จะตอบแทนความชัว่ดว้ยความดี (มธ. 5:43-45) 
แต่บุคคลท่ี “ทาํชัว่ตอบแทนความดี ” ก็สามารถคาดหวงัวา่ความชัว่จะ ไล่ตามเรือนของเขา  
ตั้งแต่เวลานั้นเป็นตน้ไป ดาวดิไดป้ระสบกบัส่ิงน้ีหลงัจากท่ีเขาไดท้าํชัว่ตอบแทนการรับใช้  
ท่ีดีของอุรีอาห์ 

 

17:14  บุคคลหน่ึงไม่เพียงแต่ควรหลีกเล่ียงคนโง่ท่ีดุเดือด (ขอ้ 12) เขาหรือเธอไม่ควรกระตุน้ความ  
โกรธท่ีถูกควบคุมไวข้องเขาในตอนแรกอีกดว้ย   ท่ีจะทาํอยา่งนั้นก็เหมือนกบัการขดุรูเล็กๆ  
ในเข่ือน (“การปล่อยนํ้าใหไ้หลออก) มนัจะนาํไปสู่รูท่ีใหญ่ข้ึนและความเสียหายท่ีใหญ่ข้ึน  
เท่านั้น สุภาษิตน้ีแนะนาํใหห้ลีกเล่ียงการทะเลาะ คือ ความไม่พอใจเล็กนอ้ยท่ี สามารถ
นาํไป สู่ความขดัแยง้ท่ีใหญ่ข้ึนอยา่งง่ายดายได ้ดาวดิจดัเตรียมตวัอยา่งในเชิงบวกท่ีน่ี เขาได้
ละเลย บรรดาผูท่ี้ไดท้าํชัว่ตอบแทนความดีของเขา และเขาไดร้อคอยพระเจา้ (สดด. 38:12-
15) 

 

17:15  ผูพ้ิพากษาท่ีทุจริตก็ถูกกล่าวถึงอยา่งเฉพาะในสุภาษิตน้ี แต่หลกัการก็ป ระยกุตใ์ชก้บัทุกคน 



(เปรียบเทียบ อสย. 5:20) ปีลาตไดพ้ิสูจน์วา่บารนาบสัถูกตอ้งและไดก้ล่าวโทษพระเยซู ซ่ึง  
ตลอดเวลาก็รู้อยูว่า่ส่ิงท่ีเขากาํลงัทาํนั้นไม่ยติุธรรม (มธ. 27:24-26) 

 

‚โดยพื้นฐานแลว้ ความยติุธรรมไม่ใช่แค่เร่ืองราวของธรรมเนีย มหรือวฒันธรรม 
กฎหมายหรือกฎเกณฑอ์าํนาจหรือสิทธิอาํนาจ มนัคือการแสดงออกของนํ้าพระทยั  
ของพระเจา้ท่ีจะสาํเร็จบนโลกอยา่งท่ีไดส้าํเร็จในสวรรค ์การลม้เหลวในการ รักษา 
มนัไว ้ไม่วา่ในอิสราเอลสมยัโบร าณหรืออเมริกาสมยัใหม่ ก็คือการ ดูหม่ินพระ
นาม บริสุทธ์ิของพระบิดาในสวรรค”์ 390 

 

17:16     แนวคิดท่ีน่ีก็คือวา่มนัเป็นการโง่เขลาสาํหรับคนโง่ท่ีพยายามท่ีจะซ้ือปัญญา  ในเม่ือเขาไม่มี  
ความฉลาดท่ีจะเขา้ใจมนั 391 หรือไม่ไดต้ั้งใจท่ีจะติดตามปัญญานั้น ทาํไมตอ้งไปโรงเรียน
และ จ่ายเงินอยา่งดีสาํหรับค่าเทอมถา้คุณไม่วางแผนท่ีจะนาํส่ิงท่ีคุณกาํลงัเรียนรู้ไปสู่การ
ปฏิบติั?   ซีโมนนกัวทิยาคมไดพ้ยายาม อยา่งโง่เง่า ท่ีจะซ้ือความสามารถท่ีจะใหข้องขวญัท่ี
ใหเ้ปล่าๆ ของพระเจา้เก่ียวกบัพระวญิญาณของพระองค ์(กจ. 8:18-19)  

 

“มนัเป็นไปไดท่ี้จะไดรั้บการศึกษาและท่ีจะไม่มีหวัใจเพื่อความจริง เพราะวา่ความ  
จริงมีมิติทางศีลธรรมซ่ึงการศึกษาไม่สามารถจดัเตรียมใหไ้ด”้392 

 

17:17  ในความตรงกนัขา้ มกบัคนโง่ในขอ้ต่างๆก่อนหนา้นั้น สุภาษิตน้ีก็สรรเสริญคุณค่าของ
เพื่อน  แท ้ตวัอยา่งท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดของความจริงน้ีตอ้งเป็นพระเยซูคริสตเ์จา้ ผูซ่ึ้งเป็นทั้ง 
“เพื่อน” และ “พี่นอ้ง” ต่อผูเ้ช่ือ 

 

‚เพื่อนยนิดีและร้องไหก้บัคุ ณ (รม . 12:15) ญาติทาํหนา้ท่ี เป็น ตาข่ายรองรับ  
มากกวา่‛393 

 

‚เพื่อนแทก้็เป็นบุคคลท่ีควรค่าแก่การมี   ท่ีสาํคญักวา่ประเด็นของสุภาษิตน้ีก็คือวา่ 
พวกเขาเป็นบุคคลท่ีควรค่าแก่การเป็น ตวับทน้ีไม่ไดก้ล่าวถึงการไดรั้บเพื่อนท่ี เด็ด 
เด่ียวมนักล่าวถึงการเป็นบุคคลนั้น” 394 

 

17:18  น่ีเป็นอีกสุภาษิตหน่ึงท่ีเตือ นเก่ียวกบัอนัตรายของการทึกทกั พนัธะทางการเงินของคนอ่ืน 



(เปรียบเทียบ 6:1-5; 11:15; 22:26)   รูเบนและยดูาห์ไดท้าํส่ิงน้ีเพื่อเบนยามิน (ปฐก. 42:37; 
44:32) และเปาโลไดท้าํมนัเพื่อโอเนสิมสั (ฟม.18-19) แต่พวกเขาไดค้าํนวณราคาและ  ได้
เตรียมตวัรับผลลพัธ์ต่างๆ ก็มีบางเวลาท่ีการทึกทกัเอาหน้ีสินของคนอ่ืน อาจสมควร   แต่ถา้
บุคคลหน่ึงทาํอยา่งน้ีโดยปราศจากการคาํนวณราคาเขาก็เป็นคนโง่ 

 

17:19      “การทาํประตูใหสู้ง ” ไม่ไดห้มายถึงการเปิดมนั  แต่เป็นการสร้างประตูท่ีสูงข้ึน ท่ีโอ่โถง
กวา่ เพื่อประโยชน์ ของการทาํใหค้นอ่ื นประทบัใจ อยา่งท่ีบุคคลท่ีรัก การละเมิด เน่ืองดว้ย
เหตุนั้น ก็ตั้งตวัเขาเองข้ึนเพื่อการต่อสู้กนั ดงันั้นบุคคลท่ีรักท่ีจะแสดงถึงทรัพยส์มบติัของ
เขาก็ กาํลงัตั้งตวัเขาเองข้ึนเพื่อการถูกทาํลาย    ประตูของเขาก็โฆษณาทรัพยส์มบติัของเขา
และ ดึงดูดความสนใจของขโมย นกัตีความบางคนก็ตีความ “ประต”ูในเชิงเปรียบเทียบ 

 

‚. . .ประตูเป็นปาก และการทาํใหม้นัสูงก็คือท่ีจะพดูส่ิงต่างๆท่ีสูง นัน่คือเขาโออ้วดมาก  
เกินไป (ดู 1 ซมอ. 2:3; สภษ. 18:22; 29:23)‛395 

 

17:20  อีกคร้ังหน่ึง การเช่ือมโยงระหวา่งใจ (“ความคิด ”) กบัถอ้ยคาํ (“ภาษา ”) ถูกกล่าวถึงใน  
สุภาษิตน้ี อยา่งท่ีความคิดตลบตะแลงนาํไปสู่บั้นปลายท่ีแย ่ถอ้ยคาํเส่ือมทรามก็ทาํอยา่งนั้น   
เราสามารถเห็นถึงทั้งความคิดท่ีตลบตะแลงและถอ้ยคาํท่ีเส่ือมทราม ในการตอบสนองของ  
กษตัริยฮ์านูนท่ีมีต่อกษตัริยด์าวดิ และผลลพัธ์ต่างๆท่ีไดเ้กิดข้ึนแก่คนอมัโมนตั้งแต่เวลานั้น 
(2 ซมอ. 10) 

    

17:21  “คนโง่” ไม่เพียงแต่นาํมาซ่ึงความหายนะของเขาเองเท่านั้น (ขอ้ 20) แต่เขาทาํใหใ้จของ  พอ่
แม่ของเขาแตกสลายอีกดว้ย (เปรียบเทียบ ขอ้ 25)   อบัซาโลมไดมี้ผลกระทบน้ีต่อดาวดิ (2 
ซมอ. 18:33) 

 

17:22 จากการไดก้ล่าวถึง “ความโศกเ ศร้า” (ขอ้ 21) ถดัไปซาโลมอนไดก้ล่าวถึง “ความยนิดี ” 
(เปรียบเทียบ 15:13, 15)   ความยนิดีในใจเป็น “ยา” ต่อร่างกาย   ตรงกนัขา้ม การไม่มี  
ความยนิดีก็มีผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพทางกายภาพของบุคคลหน่ึง   วทิยาศาสตร์สมยั  
ใหม่ได้ แสดงออกถึงความจริงของสุภาษิตน้ีคือ ผลกระท บเก่ียวกบัปัญหาทางจิตใจ  
แนวโนม้ ทางจิตใจสามารถกระทบต่อสุขภาพทางกายภาพของบุคคลหน่ึงได ้  ผูเ้ขียนสดุดี 
116 ได้ เปรียบเทียบสภาพทางจิตใจระหวา่งเม่ือเขาถูกครอบงาํดว้ยตวัเขาเองและกบัพระ
เจา้  



 

“. . . ความแตกต่างระหวา่ง ความร่ืนเริงและความหดหู่ก็ข้ึนอยูก่บัแหล่งฝ่า ย 
วญิญาณของบุคคลหน่ึงมากกวา่สถานการณ์ต่างๆของเขา (เปรียบเทียบ กจ . 
16:25)‛ 396 

 

17:23  การรับ “สินบน” ก็ระบุถึงคน “ชัว่ร้าย” สาํหรับส่ิงท่ีเขาเป็น และมนัมีผลกระทบแห่งการ  
บิดเบือนความยติุธรรม  ฟีลิกส์ไดท้าํใหเ้ปาโลอยูใ่นคุกเป็นเวลาสองปีซ่ึงหวงัวา่อคัรทูต  
เปาโลจะใหสิ้นบนแก่เขาและโดยการทาํอยา่งนั้นก็ไดบิ้ดเบือนความยติุธรรม (กจ. 24:26) 

 

17:24     คนแห่งความเขา้ใจก็จดจ่อท่ีปัญญาแต่คนโง่ขาดการจดจ่อ ความคิดของเขา ตะลอนไปทุกท่ี    
เปาโลไดเ้ตือนทิโมธีเก่ียวกบับรรดาครูผู ้ ซ่ึงไดส้อน “หลกัคาํสอนท่ีแปลก ” พวกเขาไม่ได้  
จดจ่อท่ีพระวจนะของพระเจา้ แต่ไดถู้กทาํใหไ้ขวเ้ขวโดย “นิยายและเร่ืองลาํดบัวงศต์ระกลู  
อนัไม่รู้จบ” (1 ทธ. 1:3-4) 

 

“ตาของ เมบิน [คนท่ีหย ัง่รู้] ก็เพง่ดูท่ีครู เพราะวา่เขาหลงใหลดว้ยคาํแนะนาํของครู 
และก็เป็นภาพของการจดจ่อท่ีต่อเน่ือง  เคซิล  [คนโง่ ] มีตาท่ีตะลอนไปและ
ความคิด ท่ีไม่มีสมาธิท่ีวา่งเปล่า และสภาพของเขาก็ถูกแสดงออกโดยคาํพดูท่ีพดู
เกินความ  จริง  อยา่งท่ีนกัเรียนผูซ่ึ้งกาํลงัไม่ไดย้นิอะไรจากส่ิ งท่ีครูกล่าวก็อาจ
ปล่อยใหต้าของ เขาท่ีจะตะลอนไปทุกๆ มุมของหอ้งเรียนนั้น ดงันั้นคนโง่ผูซ่ึ้งไม่
สนใจต่อคาํแนะ  นาํของปัญญาก็ถูกกล่าววา่ไดมุ้่ งสายตาของเขาไปยงัท่ีสุดปลาย
ของแผน่ดินโลก”397 

 

17:26  มนั “ไม่ดี” ท่ีจะลงโทษคนดี (“คนชอบธรรม”) เม่ือเขาหรือเธอไม่สมควรต่อมนั   มนัก็ไม่ดี  
เช่นกนัท่ีจะลงโทษผูน้าํท่ีปราศจากตาํหนิ (“มีคุณธรรม ”) สาํหรับการเป็นคนเท่ียงธรรม   
มนัเป็นอุบายเก่าแก่สาํหรับคนท่ีมีความผิ ดท่ีจะตาํหนิคนท่ีไม่ผดิเพื่อท่ีจะ หนัเหการตาํหนิ
ไปจากพวกเขาเอง อุปนิสัยเช่นนั้นก็เป็นการบิดเบือนความยติุธรรมอีกอยา่งหน่ึง   อิชมา
เอลได้ ลอบฆ่าเกดาลิยาห์ และจากนั้นไดฆ่้าหมู่ชาย 80 คนจากเมืองเชเคม เมืองชิโลห์และ
เมือง สะมาเรียเพื่อท่ีจะปกปิดอาชญากรรมของเขา (ยรม. 41:1-7) 

 

17:27  “บรรทดัแรกชมเชยการยบัย ั้งถอ้ยคาํ ในความตรงกนัขา้มกบัการพดูท่ี ไม่คาํนึงถึง  
คนอ่ืนและไม่ถูกกาละเทศะ บรรทดัท่ีสองชมเชยความเยอืกเยน็ นัน่คือ ความใจ



เยน็ ของจิตใจในความตรงกนัขา้มกบัความร้อนท่ีเร่าร้อน” 398 

 

ดาวดิไดแ้สดงออกถึง “การยบัย ั้งถอ้ยคาํ” และ “ความใจเยน็ของจิตใจ” เม่ือเขาไดป้ฏิเสธ  ท่ี
จะตอบสนองต่อการสาปแช่งของชิเมอีท่ีมีต่อเขา และเม่ือเขาไดป้ฏิเสธท่ีจะปล่อยให้  อาบี
ชยัท่ีจะแกแ้คน้ชิเมอี (2 ซมอ. 16:1-13) 

 

“การควบคุมคาํพดูเป็นเคร่ืองหมายหลกัของปัญญาและความเขา้ใจ   บรรดาผูท่ี้ได้  
เช่ียวชาญในศิลปะ น้ีก็ครอบครอง ‘จิตใจท่ีสงบ [ตามตวัอกัษรหมายถึง ‘เยน็ ’ 
อยา่งเช่น ‘นํ้าเยน็’ ของ 25:25] ไม่มีไอนํ้าหรือควนับดบงัคาํพดูของพวกเขา   พวก
เขาพดูในส่ิงท่ีพวกเขาหมายถึงและหมายถึงส่ิงท่ีพวกเขาพดู” 399 

 

17:28  สุภาษิตน้ีพฒันาความคิดของสุภาษิตก่อนหนา้น้ี   ไม่เพียงแต่มนั  “ฉลาด” ท่ีจะยบัย ั้งถอ้ยคาํ  
ของบุคคลหน่ึงเท่านั้นแต่คนอ่ืนจะถือวา่เขาหรือเธอฉลาดเม่ือทาํอยา่งนั้น การขาดการตอบ  
สนองทางถอ้ยคาํของเอลีชา เม่ือบุตรทั้งหลายของพวกผูเ้ผยพระวจนะไดบ้อกเขาวา่พระเจา้  
จะยา้ยเอลียาห์ไปจากเขาในวนันั้นเอลีชาก็ไดรั้บช่ือเสียงสาํหรับปัญญา (2 พกษ. 2:3, 15) 

 

3.  มิตรภาพและความโง่เขลา   บทที ่18 

 

18:1     เป็นท่ีชดัเจนวา่ ความตั้งใจก็คือ “คนท่ีปลีกตวัเขาเอง [ไปจากผูอ่ื้น]‛ ทาํอยา่งนั้น  เพราะวา่
เขาตอ้งการทาํตามใจของตนเองและไม่ต้ องการใหค้นอ่ืนท่ีจะยบัย ั้งเขา วธีิการเช่น  นั้นก็
ขดัแยง้กบัปัญญาท่ีดีเพราะวา่เราทุกคนก็ตอ้งการความคิดเห็นจา กคนอ่ืนเพื่อทาํการตดั  สิน
ใจต่างๆ  อยา่งฉลาด เป็นการไม่ฉลาดท่ีจะ ต่อตา้นใน ความหมาย ท่ีแตกแยกของคาํนั้น 
(เปรียบเทียบ ปฐก . 13:11)400 ดูเหมือนสุภาษิตน้ีจะอธิบายถึงโลท ผูซ่ึ้งเป็นท่ีชดัเจนวา่ได้  
แยกจากอบัราฮมัเพื่อท่ีจะดาํเนินชีวติอยา่งท่ีเขาพอใจในเมืองโสโดม 

 

“. . .ความไม่เป็นมิตรและการไร้เหตุผลก็แยกออกจากกนัไม่ได”้401 

 

18:2  เม่ือคนโง่ควรฟังและเรียนรู้จากคนอ่ืนๆ แต่เขาก็พดูและพยายามจะทาํใหพ้วกเขาประทบัใจ  
ดว้ยการท่ีวา่เขารู้มากแค่ไหน  โดยส่วนมากแลว้ พวกผูน้าํทางศาสนาในสมยัของพระเยซูก็  
เขา้กบัภาพน้ี 



 

“คนโง่เป็นผูท่ี้พดูไม่เป็นสาระอยูเ่สมอ” 402 

 

“ผูพ้ดูท่ีทาํตามแรงผลกัดนัทางใจไม่เคยฟัง เพียงแค่หยดุสักครู่เพื่อวางแผนส่ิงท่ีเขา  
จะพดูถดัไป ทุกถอ้ยคาํยนืยนัถึงส่ิงท่ีคนโง่เป็น”403 

 

18:3  คนโง่ท่ีชัว่ร้ายก็นาํ “ความหม่ินประมาท ” แห่งชุมชนของเขามายงัตั วเขาเองโดยความชัว่
ร้าย ของเขาและความหม่ินประมาทของเขาต่อคนในทางธรรมก็ส่งผลต่อการท่ีเขาประสบ
กบั ความอบัอายและ “ความไร้เกียรติ”   คนส่วนใหญ่ไม่นบัถือ (“ดูถูก”) บรรดาผูท่ี้ชัว่ร้าย
ผูซ่ึ้ง ไม่มีการนบัถือสาํหรับคนในทางธรรม   บางคร้ังพระเจา้พิพากษาคนเหล่าน้ีโดยก าร
ทาํให ้พวกเขาขายหนา้ (เปรียบเทียบ ยรม . 24:9; 29:18; อสค. 5:14; ฮชย. 12:14) เยเรมียไ์ด้ 
ประกาศวา่ปาชเฮอร์จะตายในการเป็นเชลยเน่ืองจากความชัว่ร้ายน้ี (ยรม. 20:1-6) 

 

18:4   เดลลิทซ์ไดถื้อวา่น่ีเป็นกลอนสองแถวท่ีสมบูรณ์และไดแ้สดงความเห็นวา่ 

 

“. . . ส่ิงน้ีนาํเราท่ี จะพิจารณาถึงส่ิงท่ีเป็นความลํ้าลึกของความคิด  ส่ิงท่ีเป็นความ  
สมบูรณ์ ของเน้ือหา  ส่ิงท่ีเป็นอาํนาจของความกา้วหนา้ฝ่ายวญิญาณและทางศีล - 
ธรรมวา่อาจอยูใ่นถอ้ยคาํของมนุษย”์ 404 

 

ถอ้ยคาํท่ีเตม็เป่ียมดว้ยพระวญิญาณของสเทเฟนต่อหนา้ปฏิปักษข์องเขาก็ประกอบดว้ย
ถอ้ยคาํเช่นนั้ น (กจ. 7) อยา่งเช่นถอ้ยคาํ ทั้งหลาย ของเปโตรและของเปาโลในพระธรรม
กิจการ 

 

18:5  สุภาษิตท่ีประกอบข้ึนน้ีเตือนต่อการใหค้วามชอบพิเศษ (“ความลาํเอียง”) แก่คนชัว่ร้าย   ส่ิง
ท่ีตรงกนัขา้มก็คือท่ีจะไม่ให้ การละทิ้งท่ียติุธรรม แก่คนชอบธรรม  บริบทก็คือการบริการ  
จดัการความยุ ติธรรมในศาล   น่ีเป็นหน่ึงในสุภาษิตหลายขอ้ท่ีประณามความลาํเอียงท่ีไม่  
ยติุธรรม (เปรียบเทียบ ยก. 2:1-4; 1 ทธ. 5:21) ปีลาตไดแ้สดงความลาํเอียงต่อบารนาบสั ท่ีมี
ความผดิเหนือพระเยซูท่ีไร้ความผดิ (ลก. 23) เฟลิกซ์และเฟสทสั ผลกัเปาโลท่ีไร้ความ  ผดิ
ไปดา้นขา้งเพื่อท่ีจะทาํใหค้นยวิท่ีไม่เช่ือพอใจ (กจ. 24-26)  

 



18:6  ถอ้ยคาํของคนโง่ก็ก่อใหเ้กิดการววิาทและความรุนแรงอยูบ่่อยๆ (เปรียบเทียบ ขอ้ 7; 26:20-
22)   คาํปรึกษาในเชิงบวกก็อยูใ่น 17:27 (เปรียบเทียบ 17:28)   จงจดจาํถึงการกล่าวหาของ  
โคราห์ ดาธานและอาบีรัมท่ีมีต่อโมเสส (กดว. 16) 

 

18:7  ถอ้ยคาํของคนโง่ไม่เพียงแต่ก่อใหเ้กิดปัญหาเท่านั้น (ขอ้ 6) แต่ถอ้ยคาํเหล่านั้นก่อใหเ้กิด  
ปัญหาแก่คนโง่อีกดว้ย และสามารถนาํไปสู่ “ความหายนะ” ได ้  ผูค้นท่ีไม่นบัถือแนวทาง  
ของพระเจา้บ่อยคร้ังแลว้ก็หนัไปใชก้ารโกหกเพื่อท่ีจะ ทาํใหจุ้ดประสงคต่์างๆ  ของพวกเขา  
รุดหนา้ไป แต่การโกหกก็มี แนวทางของการกลบัไปสู่คอนเกาะและการนาํความอบัอาย 
การ ดูถูกและการ พิพากษามายงับรรดาผูท่ี้กล่าว อานาเนียและสัปฟีราไดโ้กหกต่อเปโตร
และต่อ พระวญิญาณบริสุทธ์ิและไดป้ระสบกบัความตายสาํหรับส่ิงนั้น (กจ. 5:1-11) แมว้า่
คนโง่ ไม่ไดโ้กหก ตามปกติแลว้ ถอ้ยคาํของเขา ก่อใหเ้กิดปัญหาแก่เขาห รือเธอเพราะวา่คน
โง่ไม่ได้  ดาํเนินชีวติและพดูใน ขอบเขตแห่งพระวจนะของพระเจา้ ซ่ึงเป็นความเป็นจริง  
สูงสุด 

 

“ขอ้น้ีเป็นการอธิบายท่ีรุนแรงและน่าท่ึงใจถึงราคาท่ีคนโง่จะตอ้งจ่ายสาํหรับ
ถอ้ยคาํท่ีไม่ไดค้วบคุมของเขา  มนัเป็นกบัดกัท่ีอนัตราย   ดูขอ้ 20-21 อีกดว้ย” 405 

 

18:8  การนินทาถูกกล่าวถึงในสุภาษิตน้ี   การนินทาก่อผลเสียหายต่อคนอ่ืน   ขอ้มูลลบัเก่ียวกบั  
คนอ่ืนๆ  ก็ดึงดูดใจ ต่อบางคน อยา่งเช่นอาหารอร่อย และพวกเขาก็กินมนัอยา่งตะกละ  
ตะกลาม พระนางแห่งเชบาไม่สามารถต่อตา้นการทดลองท่ีจะเยีย่มเยี ยนซาโลมอนได ้
เน่ือง จากวา่การนินทาท่ีเธอไดย้นิเก่ียวกบัเขานั้นก็น่าหลงใหลอยา่งมาก (1 พกษ. 10:1) 

 

“เน่ืองจากวา่การนินทานั้นแพร่กระจายอยา่ง รุนแรงมาก เพราะวา่ใจของมนุษยไ์ม่
มี การต่อตา้นต่อมนั คนฉลาดกกัมนัไวโ้ดยการไม่กล่าวซํ้ ามนั (ดู 16:28; 17:9; 
26:20) และโดยการหลีกเล่ียงการคบคา้กบัผูนิ้นทา (20:19)‛ 406 

 

18:9  ในทางของเขาเองนั้น บุคคลท่ีไม่เอาใจใส่ก็เป็นอนัตรายเท่ากบับุคคลท่ีชอบทาํลาย        
อยา่งจงใจ 

 

“คนหลงัสูญเสียส่ิงดีของเขา  คนแรกสูญเสียเวลาของเขา   ทั้งสอง มาสู่ความ  
ยากจนอย่างท่ีบุตรท่ีหลงหายแห่งลูกาบทท่ี 15 ไดสู้ญเสียและ เป็นท่ีชดัเจนวา่ บุตร



ท่ีไม่ เช่ือฟังแห่งมทัธิว 21:30 ก็อยูบ่นถนนเดียวกนั” 407 

 

18:10  เราพบการป้องกนัต่อผูท้าํลายแห่งขอ้ท่ี 9 ‚พระนาม” ของพระเจา้ คือตวับุคคลของพระเจา้   
บรรดาผูท่ี้แสวงหาความปลอดภยัจากผูท้าํลายสามารถพบท่ีล้ีภยัโดยการหนัไปหาพระองค์  
ในฐานะ ‚ป้อมเขม้แขง็” ของพวกเขาได ้  ชาวเมืองเธเบศไดพ้บท่ีล้ีภยัของพวกเขาในหอรบ  
ท่ีแขง็แรงทางกายภาพของเมืองของพวกเขา เม่ือเอลีเมเลคไดโ้จมตีพวกเขา (วนฉ. 9:50-57) 

 

18:11     ทรัพยส์มบติัก็จดัเตรียมความมัน่คงบางอยา่งให ้แต่บุคคลหน่ึงอาจจินตนาการอยา่งผดิๆ  วา่
มนัเป็นการปกป้องท่ีสูงข้ึนต่อความหายนะมา กกวา่ท่ีมนัเป็นอยา่งแทจ้ริง “อยา่งท่ีใคร  ก็
ตามซ่ึงไดเ้ผชิญกบัความเจบ็ป่วยระยะสุดทา้ย จะรู้”408   เศรษฐีโง่ท่ีพระเยซูไดอ้ธิบายถึง คิด 
อยา่งไม่ฉลาดวา่ทรัพยส์มบติัของเขาไดรั้บรองถึงความปลอดภยัของเขา แต่มนัไม่ได้
รับรอง (ลก. 12:16-21; เปรียบเทียบ ยก. 1:10-11; 5:1-6) 

 

18:12  สุภาษิตน้ี เช่ือมโยงกบัสุภาษิตก่อนหนา้น้ีเก่ียวกบัคนร่ํารวยผูซ่ึ้งวางใจในความร่ํารวยของ
เขา หรือของเธอ (เปรียบเทียบ 16:18ก; 15:33ข) ใจท่ี “จองหอง” ไม่วา่มนัคือการวางใจใน
เงิน หรือส่ิงใดก็ตามยกเวน้พระเจา้ก็มุ่ง ไปสู่ “ความตํ่าตอ้ย ” และการลม้ลง   ตรงกนัขา้ม 
บรรดา  ผูท่ี้มีการตระหนกัท่ีเป็นจริงถึงท่ีของพวกเขาในแผนการของส่ิงต่างๆ  ก็จะไดรั้บ
การยกยอ่ง   การมีความคาดหวงัสูงเกินไปก็ส่งผลต่อความผดิหวงั แต่การมีความคาดหวงัท่ี
เป็นจริงนาํ ไปสู่การหนุนใจ กษตัริยอุ์สซียาห์มีความ คิดท่ีสูงเกินไปเก่ียวกบัตวัเขาเอง และ
พระเจา้ได้ ทาํใหเ้ขาตํ่าลง (2 พศด. 26:16) ในทางตรงกนัขา้ม บุตรชายของเขาคือกษตัริย์
โยธามไดมี้ อาํนาจใหญ่โตเพราะวา่เขาไดถ่้อมตวัลงต่อพระพกัตร์พระเจา้ (2 พศด. 17:6) 

 

18:13  สุภาษิตก่อนหนา้น้ีแนะนาํถึงความจาํเป็นของการท่ีจะรับคาํ สอนได ้  สุภาษิตน้ีก็แสดงถึง  
ความจาํเ ป็นนั้น มนัทาํใหนึ้กถึงผูแ้ข่งขนัในรายการแข่งขนัตอบปัญหา  บางคร้ังพวกเขา 
“ตอบ” เร็วเกินไปซ่ึงพยายามจะพิชิตคู่ต่อสู้ของพวกเขาก่อนท่ีพวกเขาไดย้นิคาํถามทั้งหมด   
พวกเขาไม่เพียงแต่สูญเสียแต่พวกเขาประสบกบั “ความอบัอาย” หรือความอึดอดัใจสาํหรับ  
การดาํเนินการเร็ วเกินไป  แนวทางท่ีดีกวา่ก็คือท่ีจะไดรั้บขอ้มูลทั้งหมดท่ีตนเองตอ้งการ  
ก่อนท่ีจะทาํการตดัสินใจดูเหมือนวา่ดาวดิได ้“กระทาํก่อนเวลาท่ีเหมาะสม” เม่ือเขาไดส้รุป  
วา่เมฟีโบเชทไม่ไดส้ัตยซ่ื์อต่อเขา (2 ซมอ. 16:1-4; 19:24-30) 

 

18:14  ‚จิตใจ ” ของมนุษยท่ี์ไดรั้บการช่วยเหลือโดยพระวญิญาณของพระเจา้สามารถทนต่อ 



“ความ เจบ็ป่วย” ซ่ึงรวมถึงความเจบ็ป่วยทางจิตใจแห่งความอบัอายได ้(ขอ้ 13)   “ใจท่ีแตก
สลาย” บ่งบอกถึงความหดหู่ 

 

“ถา้จิตใจตกตํ่าไปสู่การอยูเ่ฉยๆท่ีไร้อาํนาจและไร้การช่วยเหลือ จากนั้นภายใน
ขอบเขตของ บุคลิกภาพของมนุษยน์ั้นมนัก็ไม่มีอาํนาจท่ีคํ้าจุนอะไรท่ีสามารถ
ส่งเสริมท่ีของมนัได”้409 

 

น่ีคือหน่ึงเหตุผลท่ีผูเ้ช่ือไดรั้บการกระตุน้ท่ีจะ “ช่ืนชมยนิดีในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ” (ฟป. 3:1; 
4:4) เนหะมียไ์ดเ้ช่ือวา่การช่ืนชมยนิดีในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เป็นเคล็ดลบัสู่กาํลงั (นหม. 8:10) 

 

18:15 แทนท่ีจะมัน่ใจในตนเองอยา่งมากเกินไป (ขอ้ 13) คนฉลาดท่ีสุขมุก็แสวงหา (“ท่ีจะ
ไดรั้บ”) ความรู้มากยิง่ข้ึน   เขาประทบัใจกบัส่ิงท่ีเขาไม่รู้มากกวา่ส่ิงท่ีเขารู้   เอสราเป็น
บุคคลเช่นนั้น และเขาไดแ้สวงหาความรู้ในท่ีท่ีถูกตอ้ง นัน่คือ ธรรมบญัญั ติของพระเจา้ 
(อสร. 7:10) 

  

18:16     ‚ของขวญั” ไม่จาํเป็นจะตอ้งเป็น “สินบน” คาํฮีบรูท่ีน่ี (มทัทาน, เปรียบเทียบ 15:27; 21:14) 
ก็ไม่ใช่คาํเดียวกนักบัคาํท่ีแปลวา่ “สินบน” ใน 17:8 และ 12 (โซฮาด ) มนัสามารถเป็น  
ความเอ้ือเฟ้ือท่ีบริสุทธ์ิ  มนัหมายถึงส่ิงท่ีบุคคลหน่ึ งใหก้บัอีกบุคคลหน่ึง (เปรียบเทียบ 
ปฐก. 43:11)     

 

“ในขณะท่ีน่ีไม่จาํเป็นจะตอ้งเป็น สินบนท่ีบิดเบือนการพิพากษา มนั ไม่ได้
ปราศจาก  อิทธิพลท่ีมีต่อขอ้มูลแห่งความคิดอีกดว้ย มั นเปิดต่อการใชใ้นทางผดิ
อยา่ง ‘การวิง่เตน้’ ในเร่ืองราวปัจจุบนัในเกือบทุกๆ ประเทศสมยัใหม่แสดงถึง” 410 

 

“ส่ิงท่ีไดรั้บการหนุนใจก็คือการกระทาํแห่งความเอ้ือเฟ้ือและการคิดถึงผูอ่ื้นท่ีให้  
เกียรติแก่บุคคลสาํคญัและแสดงใหเ้ห็นวา่ผูใ้หเ้ป็นบุคคลแห่งรสนิยม  อากปักิริยา  
ความคิดเห็นใจผูอ่ื้นและการรู้จกักาลเทศะ ซ่ึงควรค่าแก่การสมาคมกบัพลเมืองท่ี  
โดดเด่นของแผน่ดิน” 411 

 

วอลทเ์คไดเ้ขียนวา่ มทัทาน อธิบายถึงของขวญัท่ีใหเ้พื่อเหตุผลท่ีเห็นแก่ตวัเพื่อจะ  



ไดรั้บความไดเ้ปรียบเหนือคนอ่ืนยกเวน้ใน 19:6412   ดงันั้น มนัดูเหมือนจะมี
เหตุผล ท่ีจะประยกุตใ์ชม้นักบัความสามารถ (ของขวญั) ของบุคคลหน่ึงท่ีเขาหรือ
เธอใช้  ในการรับใช้ คนอ่ืนเช่นเดียวกบัของขวญัท่ีเป็นวตัถุ  การใหท่ี้ใจกวา้งของ
พระนาง เชบาไดท้าํใหเ้ธอเป็นท่ีโปรดปรานต่อกษตัริยซ์าโลมอน (1 พกษ. 10) 

 

“. . . โดยการใหท่ี้ใจกวา้งท่ีท่ีหนา้ท่ีเรียกร้อง และความสุขมุช่ืนชมนั้น ใครคนหน่ึง  
ก็ไม่ไดสู้ญเสียแต่ไดรั้บ ไม่ไดต้กตํ่าลงแต่สูงข้ึ น   มนัช่วยเหลือใครคนหน่ึงใน
ความ  ยุง่ยากแห่งสถานการณ์ท่ีจาํกดัและคบัแคบ ไดรั้บความรักมาเพื่อเขา และ
ช่วยเหลือ เขาจากขั้นหน่ึงไปยงัอีกขั้นหน่ึง” 413 

 

18:17  น่ีเป็นคาํเตือนอีกอยา่งหน่ึงต่อการทาํการตดัสินท่ีเร็วไป (เปรียบเทียบ ขอ้ 13) จงไดรั้บ  
ขอ้เทจ็จริงทั้งส้ิน ก่อน อยา่พึ่งพาการคน้ควา้ท่ี ผวิเผนิหรือขอ้มูลท่ีจาํกดั  ดูเหมือนวา่บริบท  
ท่ีน่ีจะเป็นบริบทเก่ียวกบัการพิจารณาคดี    น่ีคือแนวทางท่ีส่ิงต่างๆทาํการในศาล   “กรณี” 
ของโจทกอ์าจดูเหมือนหนกัแน่น (“ถูกตอ้ง”) จนกวา่ทนายของจาํเลยไดก้ล่าวถอ้ยคาํของ
เขา   ซาอูลไดคิ้ดวา่กรณีของเขาสาํหรับการถวายเคร่ืองบูชานั้นรัดกุมจนกระทัง่ซามูเอลได้
เร่ิมตน้ สอบสวนเขา (1 ซมอ. 15:13-14) 

 

   ‚เราตอ้งจดจาํวา่เรามีหูสองขา้ง ควรไดย้นิทั้งสองฝ่ายก่อนท่ีจะพิพากษา‛414 

 

18:18  อยา่งไรก็ตาม มีความจาํกดัต่อส่ิงท่ีขบวนการเก่ียวกบัการพิจารณาคดีไม่สามารถเปิดเ ผยได ้
(ขอ้ 17) การจบัฉลากไดแ้สดงออกถึงความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการตดัสินจากพระเจา้ เน่ือง  
จากวา่พระองคท์รงควบคุมการจบัฉลาก (16:33) น่ีเป็นคาํแนะนาํต่อคนท่ีแขง็แรง (“บรรดา 
ผูท่ี้มีกาํลงั” เช่นพวกทหาร ) ท่ีจะยติุความขดัแยง้ (“การทะเลาะ”) ภายในของพวกเขา  โดย
การแสวงหาและทาํตามนํ้าพระทยัของ พระเจา้แทนท่ีจะเป็นพลงัทางกายภาพ  มนัดีกวา่ ท่ี
จะเห็นนํ้าพระทยัของพระเจา้และทาํตาม แทนท่ีจะ “ยติุ” ความขดัแยง้ดว้ยการต่อสู้   
กษตัริยเ์ฮเซคียาห์ไดห้นัไปใชก้ารอธิษฐานและพระเจา้ไดจ้ดัการกบัศตัรูของเขา (2 พกษ. 
19) 

 

18:19  สุภาษิตน้ีกล่าวถึงหวัขอ้ของความขดัแยง้ระหวา่งบุคคลต่อไป (ขอ้ 18) แมว้า่ส่ิงกีดขวาง  จะ
เกิดข้ึนระหวา่งสองบุคคลผูซ่ึ้งมีความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ด (“พี่นอ้ง”) ซาโลมอนไดบ้อกวา่  
การร้ือฟ้ืนของการสามคัคีธรรมนั้นก็เป็นไปได ้ถึงแมว้า่ยากอยา่งมาก (เปรียบเทียบ 17:14) 



สุภาษิตก่อนหนา้น้ีสนั บสนุนความถ่อมใจวา่เป็นองคป์ระกอบหลกัในการบรรลุความ
สามคั-คี (ขอ้ 12, 13, 15, 16) ความยุง่ยากท่ี ดาวดิและอบัซาโลมไดเ้ผชิญเม่ือพวกเขา
ตอ้งการท่ีจะ ร้ือฟ้ืนการสามคัคีธรรมก็อธิบายถึงความจริงของสุภาษิตน้ี (2 ซมอ. 14) 

 

“ไม่มีส่ิงพนักนัยุง่ใดท่ียากเกินไปท่ีจะทาํใหต้รงอยา่งท่ีส่ิงพนักนัยุง่เหล่านั้นท่ีซ่ึงพี่
นอ้งมีความเก่ียวขอ้งผูซ่ึ้งคร้ังหน่ึ งไดป้ระสานใจต่อใจในความรักแท ้ ท่ีจะไดพ้ี่
นอ้ง  ผูซ่ึ้งไดถู้กกระทาํผดิต่อนั้นคืนมาก็ยากมากกวา่ท่ีจะปราบเมืองท่ีมีกาํแพง
ลอ้ม” 415 

 

18:20     ความหมายท่ีน่ีก็คือ เราจะตอ้งพึงพอใจ ยอมรับผลลพัธ์ต่างๆ  ของส่ิงท่ีเราพดู    “พึงพอใจ” 
ไม่ได้หมายถึงเป็นสุขแต่หมายถึงอ่ิม กระนั้น “คาํพดูท่ีเกิดผลก็เป็นท่ีพึงพอใจ ”416 เรา
จะตอ้ง ดาํเนินชีวติดว้ยผลลพัธ์ต่างๆ ของส่ิงท่ีเราพดู ดงันั้นเราตอ้งพดูอยา่งระมดัระวงั   ยา
โคบ จาํเป็นตอ้งดาํเนินชีวติดว้ยผลลพัธ์ต่างๆข องส่ิงท่ีเขาไดพ้ดูกบับิดาของเขาเม่ือเขาได้
ขโมยพรของพี่ชายของเขา (ปฐก. 27-32) ในเชิงบวกแลว้ เปาโลไดช่ื้นชมความอ่ิมเอมใจ
ส่วนตวั  เน่ืองจากการเทศนาท่ีท่านไดเ้ทศน์ อยา่งท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นในหลายขอ้ความใน
จดหมายฝาก ของท่าน 

 

“รูปของภาษาท่ีใชถ้อ้ยคาํขดักนัก็บงัคบัความคิ ดท่ีวา่อะไรก็ตามท่ีบุคคลหน่ึงแจก  
จ่าย ไม่วา่จะเป็นประโยชน์หรืออนัตราย เขาเองจะไดรั้บอยา่งเตม็ขนาดผา่นทาง  
ส่ิงท่ีผูฟั้งของเขาแจกจ่ายใหก้บัเขาเป็นการแลกเปล่ียน” 417 

 

 

18:21     เราไม่เพียงแต่จะตอ้งดาํเนินชีวติดว้ยผลลพัธ์ต่างๆของส่ิงท่ีเราพดู (ขอ้ 20) แต่ส่ิงท่ีเราพดู  
สามารถมีอาํนาจแห่งชีวติหรือความตายไดอี้กดว้ย   ส่ิงท่ีมาก่อน “มนั” คือ “ล้ิน” และ “ผล
ของมนั” อา้งอิงถึง “ความตายและชีวติ” สุภาษิตน้ีเป็นคาํเตือนต่อคนท่ีพดูมาก การพดู มาก
จะก่อใหเ้กิดความตายและชีวติ ดงันั้นจงเตรียมตวัสาํหรับทั้งสองอยา่งถา้คุณพดูมาก    
ถอ้ยคาํมากมายสามารถก่อใหเ้กิดการทาํลายอยา่งมากเช่นเดียวกบัพระพรอยา่งมากได ้

 
   ”หลายคนไดก่้อใหเ้กิดการตายของเขาเองโดยล้ินท่ีเลวทราม หรือการตายของคนอ่ืนๆ โดย 
  ล้ินท่ีทุจริตและในทางตรงขา้มหลายคนไดส้งวนชีวติของเขาไวโ้ดยล้ินท่ีสุภาพและสุขมุ
และ   ไดส้งวนชีวติของคนอ่ืนๆไวโ้ดยการอธิษฐานเผือ่พวกเขา "418  



 

“เปรียบเทียบครูสอนเทจ็ของ 2 เปโตร 2 กบัทูตเพื่อพระคริสตข์อง 2 โครินธ์ 5” 419 

 

   “หวัขอ้ใหม่เร่ิมตน้ดว้ย 18:22 และไปตลอด 19:7 วอลทเ์คไดเ้รียกส่วนน้ีวา่ “ความ 
   ยากจน ความมัง่คัง่และสหาย” 420 

 

18:22      ความโปรดปรานท่ีพระเจา้มอบใหคื้อพระพรของพระองค ์

 

“ถอ้ยคาํ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในคาํฮีบรู คลา้ยคลึงกบัถอ้ยคาํของ 8:35 อยา่งสะดุดตา  
และก็แนะนาํวา่หลงัจากปัญญาเองนั้น ส่ิงดีท่ีสุดของพระพรของพระเจา้ คือภรรยา 
ท่ีดี 31:10 ก็ทาํการเปรียบเทียบท่ีคลา้ยกนัซ่ึงทาํใหร้าคาของเธอ เช่นราคาของ  
ปัญญานั้นสูงกวา่ทบัทิม” 421 

 

ไม่ใช่วา่ภรรยาคนใดก็ตามท่ีเป็นส่ิงดี เฉพาะภรรยาคนท่ีดีเท่านั้น (เปรียบเทียบ 19:13, 14)   
รูธเป็นภรรยาตน้แบบผูซ่ึ้งไดน้าํพรไปยงัโบอาส (นรธ. 4:9-12) ภรรยาท่ีถูกอธิบายไวใ้น  
สุภาษิต 31:10-31 ก็เป็นตวัอยา่งท่ีดีอีกตวัอยา่งหน่ึง 

 

18:23  ความตรงขา้มน้ีควรเป็นคาํเตือนต่อคนร่ํารวย   ในขณะท่ีบ่อยคร้ังแลว้คนยากจนจะตอ้งขอ  
ส่ิงต่างๆ (“การออ้นวอน”) บ่อยคร้ังคนร่ํารวยก็สั่งคนอ่ืนๆ ท่ีอยูร่อบๆ (“ตอบเสียงหว้นๆ ”) 
เงินอาจทดลองใหผู้ค้นท่ีจะกระทาํอยา่งขาดมนุษยธรรมได ้ (เปรียบเทียบ ยก . 2:6) คาํอุปมา 
ของพระเย ซูในเร่ืองทาสท่ีไม่ยกโทษก็พรรณนาถึงคนสองประเภทท่ีถูกอา้งอิงถึงใน
สุภาษิตน้ี (มธ. 18:23-35) 

 

18:24     การแปลของ NASB ของ 24ก ก็เป็นจริงต่อคาํฮีบรูมากกวา่การแปลของ AV ท่ีอ่านวา่ “คน 
(ท่ีมี) เพื่อนตอ้ งแสดงตวัเขาเองอยา่งเป็นมิตร ” บางที RV ก็ง่ายท่ีจะเขา้ใจมากท่ี สุดจาก  
ทั้งหมด: ‚คนท่ีสร้างมิตรมากมาย (ก็สร้างมนั) เพื่อการทาํลายตวัของเขาเอง” 

 

ทาํไมไม่เป็นการฉลาดท่ีจะมีเพื่อนมากมาย? บางทีก็เป็นเพราะวา่เม่ือบุคคลหน่ึงมีเพื่อนมาก  
มาย  ความเป็นไปไดท่ี้วา่พวกเขาบางคนจะเป็นเพื่อนปลอมนั้นก็ใหญ่กวา่ (เปรียบเทียบ 
ยรม. 38:22) เป็นการดีกวา่ท่ีมีเพื่อนท่ีดีคนหน่ึงหรือสองคนมากกวา่เพื่อนปลอมหลายคน 



 

“ความสาํคญัของเพื่อนก็พบไดใ้นคุณภาพไม่ใช่ปริมาณของพวกเขา” 422 

 

บ่อยคร้ังแลว้ คริสเตียนไดป้ระยกุตใ์ชส่้วนท่ีสองของขอ้น้ีกบัพระเยซูคริสต ์ (เปรียบเทียบ 
ยน. 15:12-15; ฮบ. 2:11, 14-18)423 ในขณะท่ีส่ิงนั้นก็เหมาะสม  ประเด็นของซาโลมอน  ก็
คือวา่ในความตรงขา้มกบัเพื่อนปลอมนั้น (24ก) เพื่อนบางคนสามารถสัตยซ่ื์อกวา่พี่นอ้ง  
ตามสายโลหิตท่ีใกลชิ้ดท่ีสุดเพื่อนแบบนั้น เป็นสมบติัแทจ้ริง  ชาวสะมาเรียท่ีดีก็ เป็นคน
หน่ึง (ลก. 10:29-37)  และคนใชข้องอบัราฮมัไดพ้ิสูจ น์วา่เป็นสหายแบบนั้นเช่นกนั (ปฐก. 
24) 

 

4.  ค าแนะน าเพิม่เติมส าหรับการท าให้พระเจ้าโปรดปราน 19:1-22:1 

 

 อยา่งท่ีเป็นจริงในส่วนของบทท่ี 10-15 ส่วนน้ี (16:1-22:16) ก็ยากมากยิง่ข้ึนท่ีจะเขียนเป็นโครงร่าง  
ขณะท่ีมนัส้ินสุดลง เพราะวา่มีกลุ่มของสุภาษิตต่างๆท่ีเล็กนอ้ย 

 

19:1  น่ีเป็นหน่ึงในสุภาษิตสองขอ้ท่ีเปรียบเทียบ คน “ยากจน” ผูซ่ึ้งมีความ “ซ่ือสัตย์” กบัคนอ่ืน 
(เปรียบเทียบ 28:6) ในกรณีน้ี มีการเปรียบเทียบกบัคนร่ํารวยผูซ่ึ้งพดูเทจ็ คนยากจนก็อยูใ่น  
สภาพท่ีดีกวา่เพราะวา่พระเจา้ใหร้างวลัความซ่ือสัตย ์และเศรษฐีโง่ก็เป็นค นท่ียากจนกวา่  
อยา่งแทจ้ริงเพร าะวา่พระเจา้ทรงลงโทษคนหลอกลวง จาํนวนของทรัพยส์มบติัทางวตัถุ  
ของเขาอาจบ่งบอกวา่คนยากจนนั้นยากจนเพราะวา่พระเจา้กาํลงัลงโทษเขา และคนร่ํารวย  
นั้นร่ํารวยเพราะวา่พระเจา้กาํลงัอวยพรเขา แต่ในกรณีน้ี ส่ิงภายนอกก็หลอกลวง พวกสหาย  
ของโยบไดส้รุปว่ าเขาจะตอ้งเป็นคนบาปหนาเพราะวา่พระเจา้ไดเ้อาทรัพยส์มบติัของเขา
ไป แต่แทจ้ริงแลว้เขาเป็นคนแห่งความซ่ือสัตย ์  พระเจา้ไดอ้วยพรเขาในท่ีสุด (โยบ 42) 

 

19:2  ความไม่รู้อาจเป็นความสุขสาํราญ แต่มนัก็อนัตรายอีกดว้ย บรรทดัท่ีสองบ่งบอกวา่บุคคลท่ี  
ทาํการเร่งรีบ (“เร่งเทา้หนกัก็มกัพลาดผดิ ”) กาํลงัทาํอยา่งนั้นเพื่อท่ีจะตอบสนองความโลภ  
ของเขา   ขอ้โตแ้ยง้ก็มาจากส่ิงท่ีเล็กกวา่ไปสู่ส่ิงท่ีใหญ่กวา่ (ดว้ยเหตุผลท่ีดีกวา่ ) ความไม่รู้ 
ทางศีลธรรมนั้นแยแ่ต่ความเพิกเฉยท่ีจงใจเก่ียวกบัผลลพัธ์ต่างๆ ทางศีลธรรมก็แยก่วา่424 ใน 
กรณีของการจดัก ารของดาวดิท่ี มีต่อนาบาลนั้น ดาวดิก็ไม่รู้สถานการณ์แทแ้ละพระเจา้ได้  
สงวนเขาไวจ้ากบาปใหญ่โดยการส่งอาบีกายลิไปเตือนเขา (1 ซมอ. 25) แต่ภายหลงัดาวดิ
ได้ ทาํบาปต่อบทัเชบาและอุรีอาห์อยา่งจงใจ ซ่ึงรู้อยา่งเตม็ท่ีวา่ส่ิงท่ีเขาไดท้าํนั้นผดิและ



พระเจา้ไดล้งโทษเขา (2 ซมอ. 11) 

  

19:3  “แทนท่ีจะกลบัใจจากบาปต่างๆ  ท่ีกระตุน้ใหพ้ระเจา้ท่ีจะทาํลายเขานั้น มนุษยท่ี์  
สนใจเร่ืองทางโลกไดเ้ช่ือมัน่วา่แนวทางบาปแห่งชีวติของเขาก็ถูกตอ้งจนเขา
เกร้ียว  กราดต่อพระเจา้ ซ่ึงทาํใหพ้ระองครั์บผดิชอบสาํหรับการไม่ใหใ้นส่ิงท่ีเขา
ไดคิ้ด ได ้วางแผนและได้ตั้งใจไว ้  ความเกร้ียวกราดท่ีไร้สาระของเขาท่ีมีต่อพระ
เจา้นั้นก็บ่ง  บอกวา่เขาไดป้ระสบกบัความหายนะก่อนการบรรลุเป้าหมายของเขา  
และไดต้ระ-หนกัถึงความเคราะห์ร้ายของเขา” 425 

 

ความโกรธของกษตัริยอุ์สซียาห์ท่ีมีต่อพวกปุโรหิต ผูซ่ึ้งไดว้า่กล่าวเขาสาํหรับการเผาเคร่ือง  
หอมบนแท่นเคร่ืองหอมก็เป็นการต่อตา้นพระเจา้อยา่ง แทจ้ริง พระเจา้ไดล้งโทษเขาดว้ย
โรค เร้ือนสาํหรับความหยิง่ของเขา (2 พศด. 26:18-23) โยนาห์ไดต่้อสู้พระเจา้ดว้ยการด้ือ
ดึง (ยนา. 1:3; 4:8-9) 

 

19:4  สุภาษิตน้ีก็คลา้ยกบัสุภาษิตเหล่านั้นใน 14:20 และ 19:7 ทรัพยส์มบติัก็ดึงดูดเพื่อนหลายคน 
และ “เพื่อนๆ” ของคนยากจนก็น่าจะเป็นไปไดว้า่จะละทิ้งเขาหรือเธอ   น่ีเป็นคาํเตือน เพื่อ 
จะประเมินเพื่อนๆ  ของคุณ  โยบไดเ้ป็นพยานถึงส่ิงนั้น ในขณะท่ีเขามัง่คัง่ หลายคนไดย้อม  
คลอ้ยตามเขา แต่เม่ือเ ขาไดสู้ญเสียทรัพยส์มบติัของเขา ผูค้นเดียวกนัเหล่า นั้นไดดู้ถูกเขา 
(โยบ 29:21-30:1) 

 

19:5  ส่ิงท่ีบุคคลหน่ึงหวา่นนั้นเขาหรือเธอก็จะเก็บเก่ียวในชีวติน้ีหรือชีวติถดัไป (กท. 6:7) แมว้า่ 
พระเจา้ไม่ไดล้งโทษพยานเทจ็และผู ้ พดูมุสาบางคนก่อนท่ีพวกเขาตายไป อยา่งไรก็ตาม
พระ-องคจ์ะทาํอยา่งนั้นเม่ือพวกเขายนือยูต่่อพระพกัต ร์พระองค ์ณ การพิพากษาของพวก
เขา (ฮบ. 9:27) ในอีกดา้นหน่ึง หญิงโสเภณีผูซ่ึ้งไดโ้กหกต่อกษตัริยซ์าโลมอนเก่ียวกบั
บุตรชาย ของเธอนั้นก็ไดรั้บการลงโทษทนัที (1 พกษ. 3:16-27) เยเซเบลไดต้ายอยา่ง สาหสั
หลงัจาก  ท่ีไดท้าํใหน้าโบทไดต้ายอยา่งสาหสัเช่นกนั  (1 พกษ . 21:9) เป็นท่ี ชดัเจนวา่ 
บรรดาพยานเทจ็ ณ การไต่สวนของพระเยซูนั้นไดห้ลีกเล่ียงการถูกลงโทษอยา่งชัว่คราว 
(มธ. 26:59-66)   อยา่งนอ้ย เราไม่ไดอ่้านในพระคมัภีร์วา่พวกเขาไดถู้กลงโทษ 

 

19:6  แนวคิดของอิทธิพลของเงินก็ดาํเนินมาจากขอ้ก่อนหนา้น้ี   บุคคลท่ี มีช่ือเสียงสาํหรับการ 
“ใจกวา้ง” จะคน้พบวา่การร้องเรียกมากมายท่ีมีต่อเงินนั้นจะมาหาเขา ผูถู้กหวยไดค้น้พบวา่  



พวกเขามี “ญาติๆ” ท่ีเป็นมิตรอยา่งมากซ่ึ งพวกเขาไม่เคยรู้วา่มีชีวติอยู่  บรรดาผูช้ายของ
เมือง เชเคมไดก้ระตือรือร้นท่ีจะแต่งงานกบัครอบครัวของยาโคบ เพื่อวา่พวกเขาสามารถ
แบ่งปัน ทรัพยส์มบติัของยาโคบได ้(ปฐก. 34:23) 

 

19:7     ส่วนแรกของขอ้น้ีเป็นคาํพดูท่ีพดูเกินความจริง ประเด็นก็ คือวา่ ผูค้นหลีกเล่ียงคนยากจน 
พวกญาติของพวกเขาก็ทาํเช่นกนั และพวกเพื่ อนของพวกเขาก็ทาํยิง่กวา่นั้น  แมว้า่การทาบ  
ทามถึงมิตรภาพของพวกเขาเองนั้นไม่ไดผ้ล (7ค) โยเซฟไดค้้นพบวา่น่ีเป็นจริงหลงัจากท่ี
เขา ไดแ้กค้วามฝันของหวัหนา้พนกังานนํ้าองุ่น  หวัหน้าพนกังานนํ้าองุ่นได ้ “ลืม” โยเซฟ 
บางที  ก็เน่ืองจากกวา่โยเซฟไม่ไดอ้ยูใ่นตาํแหน่งท่ีจะช่วยเหลือหวัหนา้พนกังานนํ้าองุ่น
ต่อไป (ปฐก. 40:23) 

 

การรวบรวมของสุภาษิตเก่ียวกบัปัญญามีไปจนถึงขอ้ท่ี 15 

 

19:8  บุคคลท่ีตอ้งการจะใชเ้วลากบัปัญญาก็จะสงวนชีวิตของเขาไว้ (“รักจิตใจของตนเอง ”) และ 
บุคคลท่ีดาํเนินชีวติโดยส่ิงท่ีพระเจา้ไดเ้ปิดเผยวา่เป็นจริงแล ะแทจ้ริงก็จะมัง่คัง่ (“พบส่ิงดี”) 
อคัรทูตเปาโลเป็นหลกัฐานของสุภาษิตน้ี แมว้า่ท่านไดต้ายเพื่อความเช่ือซ่ึงอาจเป็นช่วงอายุ 
หา้สิบกวา่ๆ  ของท่าน ท่านไดมี้ชีวติอยูผ่า่นทางประสบการณ์มากมายท่ีคงไดฆ่้าคนส่วน  
ใหญ่ไป (2 คร. 11-12) ท่านไดต้ายอยา่งสงบ ไดช่ื้นชมยนิดีและไดบ้รรลุ (2 ทธ. 4:7) 

 

19:9  สุภาษิตน้ีเกือบเหมือนสุภาษิตในขอ้ท่ี 5   ความแตกต่างเดียวก็คือวา่สุภาษิตในข้อท่ี 5 จบลง 
ดว้ยขอ้ความเชิงลบ (“จะหนีไม่พน้”) สุภาษิตน้ีจบลงดว้ยขอ้ความเชิงบวก (“จะพินาศ”) ท่ี
นัน่เราได้ เรียนรู้วา่พยานเทจ็จะหนีไม่พน้  และท่ีน่ีเราเรียนรู้ส่ิงท่ี เป็นความหายนะของเขา   
ยดูาส อิสคาริโอทผูซ่ึ้งไดย้อมรับถึง “การทรยศคนบริสุทธ์ิ ” (มธ. 27:4) ก็ได้พินาศในไม่ชา้  
หลงัจากนั้นและตลอดไป (มธ. 27:5; ยน. 17:12) 

 

19:10  ชีวติแห่งความเพลิดเพลินและความหรูหรา “ไม่เหมาะสมสาํหรับคนโง่ ” เพราะวา่เขาไม่  
สมควรไดรั้บส่ิงเหล่าน้ี   อยา่งไรก็ตาม บางคร้ังคนโง่ก็ดาํเนินชีวติในความหรูหรา อยา่ง
นอ้ย ก็ระยะหน่ึง เช่นนาบาล (1 ซมอ. 25:2, 25, 37) ในทาํนองเดียวกนั “วาจาสละสลวยไม่
งาม แก่คนโง่” (17:7) และ “เกียรติยศไม่เหมาะสมกบัคนโง่” (26:1; เปรียบเทียบ 30:21-22) 

 

บรรทดัท่ีสองนาํเสนอสถานการณ์อีกประเภทหน่ึงท่ีไม่เหมาะ คือ “ทาส” ปกครอง “เหนือ 



เจา้นาย”   อยา่งไรก็ตาม สถานการณ์น้ีก็กลายเป็นดีบางโอกาสอยา่งเช่นในกรณีของโยเซฟ 
(ปฐก. 47:14-20) ตามปกติมนัไม่ไดเ้ป็นอยา่งนั้น อยา่งเช่นในกรณีของกษตัริยเ์ยโรโบอมั 
(1 พกษ. 11:26) และกษตัริยศิ์มรี (1 พกษ. 16:9-18) ตามปกติแลว้ ทาสไม่สามารถท่ีจะ  
ปกครองได ้

 

19:11  ‚อารมณ์ท่ีไม่ไดถู้กควบคุมซ่ึงปรากฏออกมาในค วามโกรธง่ายท่ีไม่ได้  พิจารณาก็  
แสดงใหเ้ห็นถึงบุคคลหน่ึงผูซ่ึ้งไม่เคยเรียนรู้บทเรียนท่ียิง่ใหญ่แห่งการปกครองตน  
เองในโรงเรียนของ พระเจา้  มนัเป็นคนชอบอวดรู้ท่ีคุยโตและอวดดีผูซ่ึ้งไม่
สามารถ  มองข้ามความเสียหายท่ีไดท้าํต่อเขาได้ แต่ตอ้งระบายความโกรธของเขา
ต่อผูก้ระทาํ  ผดิเม่ือใดก็ตามท่ีโอกาสนาํเสนอให ้บุคคลแห่งความหยัง่รู้และความ
สุขมุก็ไดเ้รียน  รู้ท่ีจะมองขา้มความผดิเล็กนอ้ย  และการดูถูกโดยผวิเผนิซ่ึงจะ
กระตุน้บุคคลหน่ึงผู ้  ซ่ึงสูญเสียปัญญาแก่ความขุ่นเคืองท่ีรุนแรง [เปรียบเทียบ 
14:29; 26:21]‛ 426    

 

เอซาวไดพ้ิสูจน์วา่ได้  “ชา้ท่ีจะโกรธ” และเขาไดม้องขา้มการละเมิดหลายอยา่งของยาโคบ  
ท่ีมีต่อเขาเม่ือเขาไดพ้บกบัยาโคบท่ีกลบัมาจากปัดดานอารัม (ปฐก. 33:4-9) 

 

19:12  ในความตรงขา้มกบับรรดาผูท่ี้ชา้ท่ีจะโกรธ (ขอ้ 11) ‚บรรดากษตัริย์‛ สามารถใชอ้าํนาจ  
ของพวกเขาท่ีจะปลดปล่อย “ความโกรธ” ต่อบรรดาผูท่ี้พวกเขาไม่โปรดปรานได ้  ตรงกนั  
ขา้ม “ความโปรดปราน ” ของกษตัริย์ สามารถส่งผลต่อพรท่ียิง่ใหญ่ได้  ดงันั้นสุภาษิตน้ี  
แนะนาํใหห้ลีกเล่ียงความโกรธของผูป้กครองและแสวงหาความโปรดปรานของเขา 
(เปรียบ  เทียบ 16:10-14) ฟาโรห์ของโยเซฟไดแ้สดงออกความโกรธของเขาต่อหวัหน้ า
พนกังานขนม และความโปรดปรานของเขาต่อหวัหนา้พนกังานนํ้าองุ่น (ปฐก. 40) 

 

19:13  ‚บุตรโง่เขลา” และ “ภรรยาข้ีทะเลาะ” ทั้งสองทาํใหชี้วติเป็นทุกขส์าํหรับผูช้าย  บุตรโง่เขลา 
“ทาํลาย” บิดาของเขาในแง่ท่ีวา่เขาปลน้ความเพลิดเพลิน การสนบัสนุน และการดาํเนินไป  
ของครอบครัวไปจ ากเขา (เปรียบเทียบ 17:25) ภรรยาผูซ่ึ้งทะเลาะกบัสามีของเธออยา่ง  
ต่อเน่ืองก็เปล่ียนบา้นของเขาท่ีท่ีเขาคาดหวงัท่ีจะพบความสงบสุขไปสู่ท่ีแห่งความโกลาหล
จนเขาไม่สามารถพบการพกัได ้  กษตัริย ์    มนสัเสห์ไดพ้ิสูจน์วา่เป็นบุตรโง่เขลา (2 พกษ. 
21:9-16) และมีคาลธิดาของ ซาอูลก็เป็นตวัอยา่งของภรรยาข้ีทะเลาะ (2 ซมอ. 6:16-23; 1 
พกษ. 15:29) 



 

‚‘ชายคาของบา้นท่ีนํ้าฝนยอ้ยหยดไม่หยดุก็เช้ือเชิญการเล่นสาํนวน   “‘การทะเลาะ  
 ววิาทของภรรยาท่ีไม่หยดุหยอ่น’‛ 427 

 

19:14  ‚บิดา” สามารถจดัเตรียมมรดกทางกายภาพแห่งบา้นและความมัง่คัง่เพื่อลูกๆของ พวกเขา  
ได ้แต่ “พระเจา้ ” เท่านั้นสามารถจดัเตรียมมรดกฝ่ายวญิญาณแห่งภรรยาใน ทางธรรมได ้  
ดงันั้นเป็นส่ิงฉลาดท่ีจะพึ่งพาพระองคด์ว้ยการอธิษฐานสาํหรับของขวญัยิง่ใหญ่น้ี   สุภาษิต  
น้ีไม่ไดรั้บรองวา่ชายทุกคนผูซ่ึ้งขอใหพ้ระเจา้ท่ีจะจดัเตรียมภรรยาในทางธรรมเพื่อเขาก็จ ะ 
ไดรั้บภรรยาแบบนั้น แต่มนัใหช่ื้อเสียงแก่พระเจา้สาํหรับภรรยาในทางธรรมเม่ือชายคน  
หน่ึงไดรั้บซ่ึงตรงกนัขา้มกบัปัญญาแบบมนุษยข์องสามี  “สรรเสริญพระเจา้ท่ีพระพรทั้งส้ิน  
มาจากพระองค ์(รวมถึง “ภรรยาท่ีสุขมุ)   เร่ืองราวของการท่ีพระเจา้ไดจ้ดัเตรียมเรเบคาห์ท่ี  
สุขมุเพื่ออิสอคันั้นก็เนน้ถึงการนาํพาแห่งการจดัเตรียมของพระเจา้ในการรวมกนัของพวก  
เขา (ปฐก. 24) เร่ืองราวของนางรูธก็เป็นอีกตวัอยา่งหน่ึง (นรธ. 2-4) 

 

19:15  สุภาษิตน้ีเป็นหน่ึงในสุภาษิตท่ีเตือนเก่ียวกบั “ความเกียจคร้าน ” (6:6, 9-11; 10:26; 13:4; 
20:4; 24:33-34; 26:16; เปรียบเทียบ อฟ. 5:16; คส. 4:5) ความเกียจคร้านนั้นชัว่ร้ายเพราะวา่  
มนัเก่ียวขอ้งกบัการใชข้องขวญัท่ีมีค่าจากพระเจา้  เราเป็นผูอ้ารักขาซ่ึงก็คือ การใช้เวลานั้น  
ไปอยา่งไม่เสียดาย  มนัอนัตรายเพราะวา่มนันาํไปสู่ส่ิงต่างๆ  ท่ีแยก่วา่ นัน่คือความเฉ่ือยชา  
โดยทัว่ไปแ ละความหิวในท่ีสุด   ในคาํอุปมาของ  พระเยซูเร่ืองบุตรสองคน (มธ. 21:28-
31)  บุตรท่ีไดบ้อกบิดาของเขาวา่เขาจะไปและทาํงานในสวนองุ่นของเขาแต่ไม่ไดไ้ปก็
เกียจคร้าน   

 

19:16  ‚พระบญัญติั” ท่ีถูกกล่าวถึงท่ีน่ีก็คือพระบญัญติัของพระเจา้ (เปรียบเทียบ 6:23)   ‚จิตใจ” 
คือชีวติ ตามปกติแลว้ ผูค้นท่ีดาํเนินชีวติตามคาํแนะนาํของพระเจา้ก็ดาํเนินชีวติยาวนาน  
กวา่ผูท่ี้ไม่นบัถือคาํแนะนาํเหล่านั้น แมว้า่มีขอ้ยกเวน้บางอยา่ง   บรรดาผูท่ี้ทาํตาม
คาํแนะนาํ ของพระองคเ์ก่ียวกบัความรอดนั้นก็ประสบกบัชีวตินิรันดร์ (รักษา “จิตใจ” ของ
พวกเขา) แต่บรรดาผูท่ี้ ไม่ไดท้าํตามก็ประสบกบัความตายนิรันดร์ (“จะตาย”) ณ บั้นปลาย
ชีวติของ  เขานั้น ยาโคบไดก้ล่าววา่ “ชีวติของขา้พเจา้นั้นสั้นและร้าย ” (ปฐก. 47:9) น่ีเป็น
จริงเพราะวา่ ส่วนใหญ่ของชีวติของเขานั้น ยาโคบไม่ไดน้บัถือพระบญัญติัของพระเจา้    

 

19:17  ‚เงินและส่ิงของท่ีได้ มอบแด่บรรดาผูท่ี้มีความทุกขด์ว้ยความสงสารท่ีมี  ความรัก  



นั้นก็จะไม่จากไปเป็นนิตย ์  พระองค ์ [พระเจา้ ] ก็สังเกตถึงส่ิงเล็กนอ้ยทุกอยา่ง
และ  ทาํใหพ้ระองคมี์ความรับผดิชอบท่ีจะทาํใหแ้น่ใจวา่ทุกอยา่งก็จะไดรั้บการ
ตอบแทน และเราก็แน่ใจวา่ดอกเบ้ียจะมากกวา่ท่ีคิดไดใ้นแนวทางไหนก็ตาม” 428 

 

หญิงม่ายแห่งเมืองเศราฟัทไดรั้บรางวลัอยา่งมัง่คัง่สาํหรับการปรนนิบติัต่อเอลียาห์ในความ
ทุกขย์ากของเขา ดว้ยนํ้ามนัในไหท่ีไม่ขาดและแป้งในหมอ้ท่ีไม่หมด (1 พกษ. 17:10-16) 
บรรดาผูท่ี้พระเจา้ไม่ไดต้อบแทนในชีวติน้ีก็จะไดรั้บการชดเชยในชีวติหนา้ (เปรียบเทียบ 
มธ. 25:40) เปโตรไม่ไดใ้หเ้งินแก่คนขอทาน ณ ประตูงามของพระวหิาร แต่เขาไดใ้หส่ิ้งท่ี  
เขามีแก่เขา (กจ. 3:6)    

 

19:18 ถา้พอ่แม่ไม่ลงวนิยัลูกของเขาขณะท่ียงัมีความหวงัของการแกไ้ขเขา เขาก็เตม็ใจท่ีจะใหเ้ขา  
ตายอยา่งแทจ้ริง บางทีแมว้า่ไม่ใช่อยา่งมีสติ ความโง่เขลาของเด็กจะนาํไปสู่การตายของเขา 
ถา้พอ่แม่ของเขาไม่ไดเ้หน่ียวร้ังของเขาดว้ยการลงวนิยั 429 พอ่แม่บางคนปล่อยใหลู้กๆ  ของ 
พวกเขาท่ีจะหลงเจ่ินเน่ืองจากการละเลย  น่ีดูเหมือนจะเป็นกรณีของเอลีและดาวดิในระดบั  
หน่ึง (1 ซมอ. 2:12-17; 22-25; 2 ซมอ. 13-14). ‚การลงวนิยั” (แยสเซอร์) รวมถึงการ  
ลงโทษเช่นเดียวกบัการสั่งสอน     

 

“เด็กท่ีไดรั้บการแกไ้ขโดยพอ่แม่นั้นก็ดีกวา่ไดรั้บการแกไ้ขโดยเจา้หนา้ท่ีท่ีบงัคบั
ใชก้ฎหมายในทณัฑสถาน” 430 

 

“ครูไม่ควรแสวงหาการตีสอนในฐานะเป้าหมายแต่ในฐานะวธีิการเท่านั้น บุคคลท่ี 
มีความปรารถนาต่อมนัก็จะทาํใหเ้ด็กตายในกรณีของความผดิของเขา  เปล่ียนการ  
ตีสอนไปสู่การแกแ้คน้ อนุญาตใหเ้ขาเองถูกผลกัดนัโดยความชอบของเป้าหมาย ท่ี 
เหมาะสมของการตีสอนและท่ีจะถูกผลกัดนัไปไกลกวา่ความจาํกดัของมนั” 431    

 

19:19     อารมณ์ท่ีควบคุมไม่ไดจ้ะส่งเจา้ของของมนัไปสู่ปัญหาใหม่อยา่งซํ้ าซาก ความหมายโดยนยั 
ก็คือ เป็นการไร้ประโยชน์ท่ีจะช่วยบุคคลเช่นนั้นใหพ้น้จากปัญหาท่ีเขาทาํใหต้วัเขาเองไปสู่  
ดว้ยอารมณ์ของเขากษตัริยซ์าอูลเป็นตวัอยา่งดั้งเดิม 

 

“ในขณะท่ีบุตรชายก็ ถูกแกไ้ขโดยการลงวนิยัของพอ่แม่ คนใจร้อนตอ้งถูกแกไ้ข
โดย การปล่อยใหผ้ลลพัธ์ต่างๆ ของขอ้บกพร่องของเขาเองท่ีจะลงโทษเ ขา บิดาท่ี



ฉลาด  ไม่แทรกแซงในการปฏิบติัการของเหตุผลลพัธ์ของระเบียบทางศีลธรรม
แห่งการ ลงโทษและการเยยีวยาท่ีพระเจา้ไดจ้ดัตั้งข้ึน    อยา่งถากถางแลว้ บุคคลท่ี 
‘ช่วยกู’้ คนใจร้อนก็ติดอยูใ่นพลงัท่ีไม่แขง็แรงแห่งเส้นทางของเขา” 432 

 

   ‚ความพยายามของความเมตตาซํ้ าแลว้ซํ้ าเล่า ก็หลงหายไปกบับุคคลท่ีอารมณ์ไม่ดี 
   หรือมีเจตนาร้าย‛433 
 

19:20  บิดาไม่เพียงแต่จาํเป็นท่ีจะตอ้งตีสอนบุตรของพวกเขาเท่านั้น (ขอ้ 18) แต่บุตรตอ้ง “ยอม 
รับ” “คาํแนะนาํ ” และ “การตีสอน” จากบิดาพวกเขาอีกดว้ย วญิญาณท่ีถ่อมใจรั บคาํสอน  
ไดโ้ดยเฉพาะอยา่งยิง่ในวยัหนุ่มของบุคคลหน่ึ งนั้นก็นาํไปสู่ชีวติแห่งปัญญา  โมเสสไดใ้ห้
คาํ แนะนาํท่ีดีแก่โยชูวา (ยชว. 1:5-9) ซ่ึงโยชูวาไดใ้ส่ใจ และเขาไดก้ระทาํอยา่งฉลาดใน
กรณีท่ี เป็นผลลพัธ์ 

 

19:21  ผูค้นก็วางแผนส่ิงต่างๆ ทุกประเภท แต่ส่ิงท่ีพระเจา้รับรองเท่ านั้นท่ีจะบงัเกิดข้ึน   พระองค์  
มีอาํนาจสิทธ์ิขาดและกาํหนดผลลพัธ์ต่างๆ  เปาโลไดว้างแผนท่ีจะไปยงัเอเชียและ บิธิเนีย 
แต่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไดปิ้ดประตูเหล่านั้นและไดน้าํท่านไปยงัมาซิโดเนียแทน (กจ. 16:6-
10) 

 

19:22  “วญิญาณท่ีเมตตากรุณาก็ทาํใหทุ้กคนสนใจ และมีเสน่ห์โดย การไม่เห็นแก่ตวัและ  
ความเอ้ือเฟ้ือของมนัสาํหรับคนอ่ืนๆ แต่ท่ีจะสัญญาถึงส่ิงต่างๆ ท่ีใหญ่ในขณะท่ี
ไม่ สามารถท่ีจะทาํตามไดก้็น่าตาํหนิ   มนัดีกวา่อยา่งมากท่ีจะยากจนและยอมรับ
อยา่ง  ตรงไปตรงมาถึงการไร้ความสามารถของบุ คคลหน่ึงท่ีจะทาํส่ิงท่ีใจ
ปรารถนา มาก  กวา่ท่ีจะสัญญา อยา่งยิง่ใหญ่และสุดทา้ยแลว้ก็พิสูจน์วา่ไม่
น่าเช่ือถือ”  

 

คุณลกัษณะ (“ความกรุณา ” และความซ่ือสัตย์ ) ก็มีคุณค่ามากกวา่ความมัง่คัง่ในระยะยาว   
แต่น่าเสียดายสาํหรับเขา  นาบาลไดคิ้ดในทางตรงกนัขา้ม (2 ซมอ. 25) 

 

19:23  สุภาษิตน้ีเนน้ถึงหน่ึงในผลประโยชน์ทางจิตใจของก ารยาํเกรงพระเจา้ นัน่คือ “การหลบั” 
สนิท (เปรียบเทียบ 14:27; สดด. 91:1) จิตสาํนึกท่ีแยห่รือความกลวัท่ีไม่ถูกตอ้งก็ไม่ไดท้าํ  
ใหผู้ย้าํเกรงพระเจา้ต่ืนข้ึนมาตอนกลางคืนและเขาหรือเธอรู้วา่ “พระเจา้ทาํใหเ้หตุ การณ์ ทุก



อยา่ง ร่วมกนัก่อผลดีแก่คนท่ีรักพระเจา้” (รม. 8:28) มนัดูเหมือนว่ าเปโตรสามารถท่ีจะ  
นอนหลบัในคุกไดพ้ร้อมกบัการถูกไต่สวนต่อหนา้เฮโรดในการพิจารณาคดีของศาล
สาํหรับวนัถดัไป เน่ืองจากการวางใจของเขาในพระเจา้ (กจ. 12:6)    

 

19:24  ภาพท่ีน่าขบขนัน้ีก็เก่ียวกบับุคคลท่ีข้ีเกียจเกินไปจนเขาไม่สามารถแมก้ระทัง่ตกั อาหารจาก  
  จานของเขาไปยงัปากของเขาได ้ (ขอ้ 12; เปรียบเทียบ 26:15) เป็นไปไดว้า่มือของเขานั้น 
  อาจจะเยน็ ดงันั้นเขาจึงอยากเอามือใส่ไวใ้นกระเป๋าเส้ือมากกวา่ท่ีจะทาํงาน434 ประเด็นก็คือ 
  คนเกียจคร้านจะแบกรับผลลพัธ์ต่างๆของความเกียจคร้านของเขาเอง   เม่ือแซมสันควรต่อ 
  สู้กบัพวกศตัรูของพระเจา้นั้น เขากลบัพกัอยูใ่นออ้มแขนของหญิงฟีลิสเตียคนหน่ึง และเขา  
  ก็ไดต้ายไปกบัส่ิงนั้น (วนฉ. 16) คาํเตือนน้ีก็ประยกุตใ์ชไ้ดก้บับรรดาผูท่ี้ข้ีเกียจเกิน ไปท่ีจะ 
  ทาํใหโ้ครงการต่างๆ ท่ีพวกเขาเร่ิมตน้นั้นไปสู่ความสาํเร็จ435 

 
19:25  การลงโทษคนเยาะเย้ ยก็ส่งเน้ือหาท่ีมีประโยชน์ไปยงั “คนเขลา ” คือ “อยา่เลียนแบบ

อุปนิสัย น้ี” การลงโทษมีผลลพัธ์ท่ียบัย ั้งได ้การวา่กล่าวคนฉลาดก็มีผลลพัธ์ท่ีดีเช่นกนั มนั
ช่วยให ้คนฉลาดแกไ้ขอุปนิสัยของเขา (ท่ีจะ “ไดรั้บความรู้”) คาํแนะนาํท่ีเป็นแบบคาํสอน
อยา่ง เดียวกนัน้ีก็ปรากฏใน 21:11 อีกดว้ย       

 

“นกัปราชญไ์ม่เคยเบ่ือถึงการยนืยนัวา่มนัเป็นส่วนหน่ึ งของปัญญาท่ี เปิดต่อการ
 แกไ้ข” 436 

 

เปาโลไดแ้นะนาํใหทิ้โมธีท่ีจะแกไ้ขครูสอนเทจ็ในเมืองเอเฟซสั   อยา่งหวงัแลว้นั้น พวก
เขา บางคนก็ฉลาด (1 ทธ. 1:3-4) ในขณะท่ีคนอ่ืนๆ นั้นก็เ ป็นท่ีชดัเจนวา่เป็นคนเยาะเยย้ (1 
ทธ. 5:20) 

 

19:26  การปฏิบติัไม่ดีต่อพอ่แม่ก็ถูกกล่าวถึงในสุภาษิตน้ี ไม่ใช่แค่การไม่เช่ือฟังต่อพอ่แม่เท่านั้น   
มนัละเมิดพระบญัญติัประการท่ีหา้ คือ ท่ีจะใหเ้กียรติบิดามารดาของบุคคลหน่ึง (อพย . 
20:12; ฉธบ. 5:16; อฟ. 6:1-3) ซาโลมอนไดส้ัญญาถึงความอบัอายและความขายหนา้ต่อ  ผู้
ท่ีละเมิด ซ่ึงเป็นส่ิงตรงกนัขา้มกบัเกียรติ (เปรียบเทียบ กท . 6:7) ในยคุสุดทา้ยน้ี มนัเป็น  
เร่ืองธรรมดาท่ีมีมากข้ึนสาํหรับลูกชายและลูกสาวท่ีจะโจมตีพอ่แม่ของพวกเขาทางคาํพดู  
และหรือทางร่างกาย และท่ีจะขบัไล่พวกเขาไปแท นท่ีจะดูและจดัเตรียมเพื่อพวกเขาในปี  
ทั้งหลายในบั้นปลายของพวกเขา (เปรียบเทียบ รม . 1:30; 2 ทธ. 3:2)   พระเยซูไดป้ระณาม  



พวกฟาริสีสาํหรับการหลีกเล่ียงอยา่งเคร่งครัดในทางศาสนาต่อความรับผดิชอบต่างๆ  ท่ีมี 
ต่อพอ่แม่ (มธ. 15:4-7) โบอาสก็จดัเตรียมตวัอยา่งท่ีดีของบุคค ลหน่ึงท่ีไดดู้แลนาโอมีแม่
ยาย  ของเขา ผูซ่ึ้งอาจไม่เป็นบุคคลท่ีง่ายท่ีสุดท่ีจะอยู่ ดว้ย เน่ืองจากวา่เธอ ยอมรับวา่เธอ
ไดรั้บ ความขมข่ืน (นรธ. 1:20-21)    

 

เดลลิทซ์ไดเ้ช่ือวา่การปรากฏซํ้ าของ “บิดา” และ “บุตรชาย ” ในขอ้น้ีก็ส่งสัญญาณถึงการ  
เร่ิมตน้ของส่วนใหม่ของพระธรรมสุภาษิต (เปรียบเทียบ 10:1; 13:1; 15:20)‛437 

 

19:27 สุภาษิตน้ีกล่าวในเชิงลบถึงแนวคิ ดท่ีแสดงออกมาในเชิงบวกในขอ้ท่ี 20 และท่ีอ่ืนๆ   การ  
หยดุท่ีจะพากเพียรในการนาํพาท่ีดีของพอ่แม่ก็จะส่งผลต่อความอบัอาย 

 

‚ปราศจากการเอาใจใส่ท่ีต่อเน่ืองต่อปัญญานั้น มนุษยท่ี์เส่ื อมทรามก็หนัเหไปจาก  
มนัอยา่งไร้สติ แมก้ระทัง่ซาโลมอนตวัอยา่งดีเลิศแห่งปัญญาของอิสราเอลก็ไดห้นั  
เหไปเม่ือเขาไดห้ยดุท่ีจะฟังสุภาษิตของเขาเอง” 438 

 

19:28  อีกคร้ังหน่ึง บรรทดัแรกก็เตือนเก่ียวกบัการใหก้ารเทจ็ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้ไดรั้บการจูงใจ  
โดยการดูถูกต่อระบบกฏหมาย   ผูใ้หก้ารเทจ็ในคดีความท่ีมีต่อนาโบทก็เป็นพยานท่ี “เลว” 
(ตามตวัอกัษรหมายถึง “เส่ือมทราม” คาํฮีบรูคือ เบลิยาอัล) (1 พกษ. 21:10, 13) 

 

‚. . . 28ข หมายถึงวา่ความชัว่ร้าย นัน่คือ ส่ิงท่ีบิดเบือนทางศีลธรรมเป็นช้ิน อาหาร
อนัโอชะสาํหรับปากของคนอธรรม ซ่ึงเขากลืนกินอยา่งกระตือรือร้น ท่ีจะ ปฏิบติั
ความชัว่ร้ายนั้นก็เป็นเร่ืองถนดัสาํหรับเขา อยา่งท่ีเรากล่าววา่ ‘ไอน์ วาเรอ เจนสั ’ [ 
ความเพลิดเพลินแท]้‛ 439   

 

19:29  พระเจา้ไดต้ั้งการลงโทษ (“การโบย ”) ท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดส้าํหรับคนมกัเยาะเยย้และคนโง่   
บาง คร้ัง “การลงโทษ” ของพระองคก์็มาจากพระองคเ์องโดยตรง อยา่งเช่นในกรณีของโค
ราห์ ดาธานและอาบีรัม (กดว. 16:32) บางคร้ัง “การโบย” ของพระองคก์็มาทางออ้มผา่น
ทาง ตวัแทนท่ีเป็นมนุษยข์องพระองค ์  เอเสเคียลไดอ้ธิบายวา่ดาบ การกนัดารอาหาร สัตว์
ร้าย และโรคระบาดเป็นเคร่ืองมือของพระองคใ์ นการลงโทษคนยดูาห์ (อสค. 14:21) ใน
กรณี ทั้งหมดนั้น พระเจา้เป็นแหล่งสูงสุด 

 



20:1  นกัปราชญไ์ดท้าํให ้ “เหลา้องุ่น ” และ “สุรา ” เป็นบุคคล (คาํฮีบรู เชคา  คือ เคร่ืองด่ืม  
แอลกอฮอลท์ั้งส้ินนอกเหนือจากเหลา้องุ่น  โดยเฉพาะอยา่งยิง่นํ้าท่ีไดม้าจากการกลัน่ผล  
อินทผลมัและเบี ยร์ เปรียบเทียบ 31:4, 6) เพื่อจะสอนวา่บรรดาผูท่ี้ถูกควบคุมดว้ยส่ิงเหล่า  
นั้นก็เยาะเยย้ส่ิงท่ีบริสุ ทธ์ิและละเมิดความจาํกดัของความมีคุณธรรมและความเหมาะสม 
(เปรียบเทียบ อฟ. 5:18)    

 

‚ลกัษณะสองดา้นของเหลา้องุ่น คือการใชแ้ละการใชผ้ดิของมนั ผลประโยชน์และ  
คาํสาปของมนั การยอมรับของมนัในสายพระเนตรของพระเจา้และความเกลียดชงั  
ของมนัก็ถูกทอไปสู่ส่ิงทอของพนัธสัญญาเดิมเพื่อวา่มนัจะทาํใหใ้จของมนุษยย์นิดี 
(สดด. 104:15) หรือ ทาํใหค้วามคิดของเขาผดิพลาด (28:7) มนัสามารถเก่ียวขอ้ง  
กบัความสนุกสนาน (ปญจ. 10:19) หรือกบัความโกรธ (อสย. 5:11) มนัสามารถถูก 
ใชเ้พื่อเปิดเผยความอบัอายของโนอาห์ (ปฐก. 9:21) [และโลท (ปฐก. 19:30-38)] 
หรือในมือของเมลคีเซเดคเพื่อท่ีจะใหเ้กียรติแก่อบัราฮมั (ปฐก. 14:18)‛ 440 

 

20:2  มนัอนัตรายท่ีจะกระตุน้ความโกรธของผูป้กครองอยา่งท่ีจะรบกวน “สิงห์” (เปรียบเทียบ 
19:12) ทั้งสองสามารถก่อใหเ้กิดความเสียหายอยา่งมากแก่ผูท่ี้ “กระตุน้ ” พวกเขาได ้  
กษตัริยฮ์านูนไดก้ระตุน้ความโกรธของดาวดิและไดเ้สียใจเก่ียวกบัมนั (2 ซมอ. 10) บรรดา
ผู ้กระตุน้ความโกรธของกษตัริยท่ี์ยิง่ใหญ่ท่ีสุดโดยการปฏิเสธพระบุตรของพระองคจ์ะล้ิม
รสพระพิโรธของพระองค ์(เปรียบเทียบ วว.  6-19) 

 

‚กษตัริยเ์ฮนร่ีท่ีแปดผูซ่ึ้งไดโ้กรธสันตะปาปาสาํหรับการขดัขวางแผนการขอ งเขา
ท่ีจะหยา่ร้างและแต่งงานใหม่ ไม่ใช่ตวัอยา่งประกอบแรกหรือสุดทา้ยของความ
โกรธ ของกษตัริย”์ 441  

 

20:3  คนสุขมุผูซ่ึ้งเอาใจใส่ “เกียรติ” ของเขาก็หยดุทะเลาะววิาทเม่ื อการทะเลาะววิาทนั้นเร่าร้อน 
และเขาขจดัตวัเขาเองจากมนั (เปรียบเทียบ ฟป . 4:5) แต่คนท่ีไวในการต่อสู้ก็แสดงวา่ตวั
เขา เองหรือเธอเองเป็นคนโง่ (เปรียบเทียบ 17:14) โดยการกระตุน้การต่อสู้กบัฟาโรห์เนโค
ท่ีไม่ จาํเป็นนั้น กษตัริยโ์ยสิยาห์ท่ีดีไดสู้ญเสียเกียรติของเขาแ ละชีวติของเขาก่อนเวลา  อนั
ควร (2 พศด. 35:20-24) 

 

‚บุคคลท่ีควบคุมอารมณ์ของพวกเขาไวไ้ด้ ไม่เพียงแต่ปฏิเสธท่ีจะ ทะเลาะไม่วา่



พวก เขาถูกล่ออยา่งมาก เพียงไรก็ตาม  แต่พวกเขาพร้อมท่ีจะแทกแซงการทะเลาะ
ววิาท ท่ีคนอ่ืนกาํลงัจะเร่ิมอีกดว้ย” 442 

 

20:4  ‚พร้อมกบัขอ้แกต้วัใดๆ เ พื่อจะละทิ้งการงานของเขานั้น คนเกียจคร้านก็ละเลย  
การไถนาของเขาเม่ือคนอ่ืนๆกาํลงัทาํ งานอยู ่ดงันั้นเม่ือเวลาเก็บเก่ียวมาถึง นาของ 
เขาก็วา่งเปล่าและเขากาํลงัขอทาน (อยา่งท่ีเขาจะกล่าวมนั ) จากเพื่อนบา้นท่ีโชคดี  
กวา่ของเขา ขอ้เทจ็จริงก็คือวา่โชคไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัมนัเลย ความขยนัของพวกเขา  
ไดน้าํรางวลัของมนัเองมา และความเกียจคร้านของเขาก็นาํผลลพัธ์ตามธรรมชาติ  
ของมนัมา” 443 

 

น่ีเป็นอีกสุภาษิตหน่ึงท่ีเตือนเก่ียวกบักฎของการตอบแทน (กท. 6:7) อคัรทูตเปาโลได้  
หวา่นเมล็ดแห่งข่าวประเสริฐอยา่งขยนัและอยา่งสัตยซ่ื์อในท่ีใดก็ตามท่ีท่ านไดไ้ป และเม่ือ  
ท่านไดต้ายไปนั้นคนมากมายก็ไดม้าเป็นคริสเตียน  ท่านไม่ไดเ้กียจคร้านแต่ทาํงาน 
“ในขณะ ท่ีมีโอกาสและไม่มีโอกาส”(2 ทธ. 4:2; เปรียบเทียบ กท. 6:9) 

 

20:5 คนท่ีมี “ความเขา้ใจ” จะดึง “แผนการ” ของอีกบุคคลหน่ึงจากเขาอยา่งมีทกัษะอยา่งเช่น นกั
ประดานํ้าเก็ บไข่มุกท่ีคดัไข่มุกจากพื้นของ “นํ้าลึก” (เปรียบเทียบ 18:4) เน่ืองจากใจของ  
มนุษยน์ั้นชัว่ร้ายอยา่งมาก (ยรม. 17:9) และเน่ืองจากแผนการเ หล่าน้ีก็ปิดซ่อนไวอ้ยา่งลํ้า
ลึก แผนการต่างๆท่ีถูกกล่าวถึงบางทีเป็นแผนการท่ีจะทาํการชัว่ร้าย 444 ดาวดิท่ีเจบ็ป่วยได้
รู้สึก วา่บรรดาผูท่ี้ไดม้าเยีย่มเยยีนเขาก็กาํลงัวางแผนท่ีจะต่อสู้เขา (สดด. 41:6; เปรียบเทียบ 
สดด. 64:5-6) พระเยซูก็ “ทราบวา่อะไรมีอยูใ่นมนุษย์ ” อีกดว้ย (ยน. 2:25) และบ่อยคร้ัง
แลว้ พระองคก์็ดึงมนัออกมาอยา่งมีทกัษะ 

 

20:6 หลายคนก็ไวท่ีจะยนืยนัถึงความจงรักภั กดีของพวกเขาเองอ ยา่งท่ีโยบไดท้าํ (โยบ 29-31) 
หลายๆ  คนก็ยนืยนัถึงความดีของพวกเขาเอง   แต่การทดสอบจะเกิดข้ึนเม่ือพวกเขาเผชิญ  
หนา้กบัใครคนหน่ึงท่ีมีความตอ้งการ ชาวสะมาเรียท่ีดี ไดพ้ิสูจน์วา่ “น่าไวว้างใจ” โดยแนว 
ทางท่ีเขาไดต้อบสนองต่อเพื่อนบา้นท่ีไดรั้บบาดเจบ็ของเขา (ลก. 10:30-37) ดงันั้นคน
ฉลาด จะไม่ตดัสินคุณลกัษณะของบุคคลหน่ึงโดยอาชีพของเขาแต่โดยการปฏิบติัของเขา 

 

20:7  คนท่ีเท่ียงธรรม (“ชอบธรรม ”) อยา่งแทจ้ริงโดยพระคุณของพระเจา้นั้นก็สาํแดงพระคุณ
นั้น โดยแนวทางท่ีเขาดาํเนิ นชีวติ (“ความซ่ือสัตยข์องเขา ”) และลูกหลานท่ีสืบสายโลหิต



โดย ตรงของเขาก็ไดรั้บผลปร ะโยชน์จากความเท่ียงธรรมของเขา อบัราฮมัเป็นตวัอยา่งท่ี
ยอด เยีย่ม (ปฐก. 17:1-9) 

 

20:8  บางที ‚ตา” ของกษตัริยเ์ป็นตาแห่งความคิดของเขา   เขาเขา้ใจหรือรับรู้ส่ิงท่ีชัว่ดาํเนินไป  
และดงันั้นก็รักษาความยติุธรรมไว ้(เปรียบเทียบ ขอ้ 5) ไม่ใช่กษตัริยทุ์กองคท่ี์ทาํอยา่งน้ี แต่  
บรรดาผูท่ี้บลัลงักข์องพวกเขานั้นไดแ้สดงออกมาโ ดยความยติุธรรมก็ทาํอยา่งนั้น ซา
โลมอน  ไดรั้บรู้ถึงความชัว่ท่ีหญิงโสเภณีผูซ่ึ้งไดย้นือ ยูต่่อหนา้เขาไดต้ั้งใจไว ้เขา ได้
วเิคราะห์มนัและ ในความยติุธรรมนั้นเขาก็ไดใ้หค้าํตดัสินท่ียติุธรรม (1 พกษ. 3:16-28)   

 

20:9  แมว้า่ “คนชอบธรรมดาํเนินในความซ่ือสัตยข์องเขา ” (ขอ้ 7) และกษตัริยท่ี์เท่ียงธรรม  
สามารถคน้พบความชัว่ร้ายได ้ (ขอ้ 8) ก็ไม่มีใครสักคนท่ีสามารถอา้งถึงความบริสุทธ์ิแห่ง  
หวัใจ 100 % ได ้(เปรียบเทียบ ปญจ . 7:20; รม. 3:9, 23; 1 ยน. 1:8) คาํถามเชิงโวหารน้ีถูก  
ออกแบบมาเพื่อท่ีจะเคล่ือนผูอ่้านใหแ้สวงหาการชาํระภายนอกตวัเขาเองหรือตวัเธอเอง ซ่ึง  
เป็นการชาํระท่ีพระเจา้เท่านั้นสามารถจดัเตรียมใหไ้ด ้ส่วนใหญ่ คนอิสราเอลท่ีถือวา่ตนเอง  
ชอบธรรมแห่งสมยัของพระเยซูไดป้ฏิเสธอยา่งด้ือดึงท่ีจะยอมรับถึงความตอ้งการของ พวก 
เขาท่ีมีต่อความชอบธรรมของพระองค ์ (เปรียบเทียบ มธ . 23:26)   และส่ิงน้ีก็ดาํเนินต่อไป  
ท่ีจะเป็นปัญหาสากลท่ีกั นผูค้นไวจ้ากการวางใจในพระคริสต ์ คือพวกเขาชอบท่ีจะวางใจ  
ความดีของพวกเขาเอง 

 

20:10  ‚ลูกตุม้” (บนตราชัง่) ฉอ้ (“ผดิแผก”; ไม่น่าไวว้างใจ ) และ “เคร่ืองตวง” (ในภาชนะ) ก็เป็น 
เพียงแค่สองตวัอยา่งของการโกงและการหลอกลวงในรูปแบบท่ี หลากหลายของพวกมนั
ทั้งหมด พระเจา้ทรงเกลียดการบิดเบื อนความยติุธรรมเช่นนั้นทั้งส้ิน เพราะ พระองคท์รง
เท่ียง  ธรรม และเน่ืองจาก การซ้ือขายท่ีหลอกลวงนั้นตรงกนัขา้มกบัธรรมชาติและนํ้า
พระทยัของ  พระองค ์(เปรียบเทียบ 16:11; 20:23) มนัทาํใหผู้ซ้ื้อท่ีถูกโกงนั้นเจบ็ปวด และ
ทาํใหผู้ข้าย  เจบ็ปวดผูซ่ึ้งตกอยูภ่ายใตก้ารพิพากษาของพระเจา้สาํห รับการซ้ือขายท่ี
หลอกลวงของเขา พระเยซูไดค้ว ํ่าโตะ๊ผูรั้บแลกเงินในบริเวณพระวหิารไม่ใช่เพียงแค่
เพราะวา่พวกเขาไดท้าํ  ธุรกิจในสถานท่ีท่ีถูกตั้งไวส้าํหรับการอธิษฐานเท่านั้น  แต่เพราะวา่
พวกเขาไดโ้กงประชาชน อีกดว้ย (มธ. 21:13) 

 

20:11 ‚การประพฤติ ” เป็นตวับ่งช้ีท่ีเช่ือถือไดถึ้งคุณลกัษณะท่ีวา่แมก้ระทัง่เด็กก็เป็นท่ีรู้จกัวา่ดี 
(“บริสุทธ์ิและถูกตอ้ง”) หรือเลวโดยอุปนิสัยของเขาหรือของเธอ   การอา้งถึงความดีก็สร้าง  



ความประทบัใจเล็กนอ้ยเม่ือการปฏิบติัขดัแยง้มนั   การประพฤติของซามูเอลในฐานะเด็ก
ได ้แสดงถึงความรู้สึกไวของเขาท่ีมีต่อพระเจา้ (1 ซมอ. 3:18-21) 

 

 20:12  ในพระธรรมสุภาษิต “หูท่ีฟัง” ตามปกติแลว้อา้งอิงถึงการรับคาํสอนได ้ ท่ีน่ีและท่ีอ่ืนๆ  ใน 
พระธรรมน้ีบ่อยคร้ังแลว้ “ตาท่ีมอง” บง่บอกถึงการหยัง่รู้ทางศีลธรรม  รวมกนัแลว้ทั้งสอง  
บ่งบอกถึงการประยกุตใ์ชปั้ญญาท่ีถูกนาํเสนอท่ีน่ี พระเจา้ประทานความสามารถแก่ผูค้นท่ี  
จะรับเอาคาํแนะนาํและท่ีจะเขา้ใจส่ิงท่ีดีท่ีสุด แมว้า่ส่ิงเหล่านั้นเป็นมลทินโดยบาป (ขอ้ 9) 
โนอาห์ไดพ้ิสูจน์วา่รับคาํสอนไดแ้ละหยัง่รู้เม่ือเขาไดต้อบสนองในการเช่ือฟังต่อ “ทุกส่ิงท่ี 
พระเจา้ไดบ้ญัชาเขา” (ปฐก. 7:5) อยา่งท่ีโมเสสไดท้าํ (อพย. 40:16)  

 

20:13 น่ีเป็นอีกคาํเตือนหน่ึงท่ีมีต่อความเกียจคร้าน (เปรียบเทียบ ขอ้ 4; 6:9-10; 19:15; 24:33-34; 
อฟ. 5:15-16) เป็นท่ีชดัเจนวา่ดาวดิไดเ้กียจคร้านเม่ือเขาควรท่ีจะกระฉบักระเฉง ซ่ึงได้
นาํไป สู่การลม้ลงของเขาในการทาํบาปกบับทัเชบาและต่ออุรีอาห์ (2 ซมอ. 11:1) 

 

20:14  ‚ตอนน้ีหน่วยน้ีก็เคล่ือนจากการสูญเสียทรัพยสิ์นผา่นทาง  ความเฉ่ือยชาไปสู่การ
ได ้รับทรัพยสิ์นผา่นทางความชัว่ร้ายท่ีกระฉบักระเฉง” 445 

 

    ในสังคมท่ีมีการแลกเปล่ียน  มนัเป็นธรรมเนี ยมสาํหรับผู ้ ซ้ือสินคา้บางอยา่งท่ีจะ  
บอกผูข้ายวา่ผลิตภณัฑข์องเขานั้นดอ้ยกวา่และไม่สมกบัส่ิงท่ีเขากาํลงัมองหา กระ-
นั้นหลงัจากการต่อรองราคาส้ินสุดลง ผูซ้ื้อก็จากไปพร้อมกบัของซ้ือของเขา เขา ก็ 
บอกคนอ่ืนๆ วา่มนัช่างเป็นราคาถูกจริงๆ  ท่ีเขาไดจ่้ายไป    ดูเหมือนวา่เอโฟรนได้  
เจรจาต่อรองกบัอบัราฮมั คร้ังแรกโดยการนาํเสนอการต่อรองท่ี “ท่ีพึงพอใจ” เม่ือ 
พวกเขาไดเ้จรจาการซ้ือขายถํ้ามคัเปลาห์ (ปฐก. 23) แต่อบัราฮมัไดเ้ตม็ใจท่ีจะจ่าย  
ราคาตามการเรียกร้อง 

 

‚นัน่ก็เป็นประสบการณ์ในทุกๆวนั แต่สุภาษิตน้ีก็เตือนโดยทางออ้มต่อการโกหก  
ตามแบบธรรมดาและแสดงใหเ้ห็นวา่ดว้ยเหตุนั้นบุคคลหน่ึงไม่ควรตกใจและถูก  
หลอก”446 

 

20:15  จากการกล่าวท่ีโออ้วดในตลาด (ขอ้ 14) เราก็เคล่ือนไปสู่การกล่าว ท่ีเฉลียวฉลาดโดยทัว่ไป   
ส่ิงมีค่ามากกวา่ทองคาํและอญัมณีนั้นไม่สามารถไดม้าโดยการต่อรองราคา  “ริมฝีปากแห่ง  



ความรู้” เป็นริมฝีปากท่ีกล่าวถอ้ยคาํท่ีคิดพิจารณา แลว้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความมีศีลธรรมท่ี  
พระเจา้ไดต้ั้งไว ้ (เปรียบเทียบ 3:13-15) ถอ้ยคาํเหล่าน้ีก็คาดคะเนล่วงหนา้ถึง “การงานท่ี  
หนกัและยาวนานของการศึกษ า”447 อาหิโธเฟลไดมี้ช่ือเสียงสาํหรับการใหค้าํแนะนาํท่ีดี
เช่น  นั้นแก่ดาวดิและอบัซาโลม ท่ีวา่คาํปรึกษาของเขาก็ “เหมือนกบัเป็นพระบญัชาของ
พระเจา้” (2 ซมอ. 16:23)   น่ีเป็นอีกหน่ึงสุภาษิตแบบ “ส่ิงน้ีก็ดีกวา่ส่ิงนั้น” 

 

20:16     ซาโลมอนไดแ้นะนาํวา่บุคคลท่ีรับเอาพนัธะ ของอีกบุคคลหน่ึงซ่ึงเป็น  คนแปลกหนา้หรือ  
คนต่างประเทศต่อเขาก็ไม่ฉลาดอยา่งมาก (เปรียบเทียบ 6:1-5; 11:15; 27:13) คนแปลกหนา้  
เช่นนั้นก็เป็นความเส่ียงมาก ถา้คุณใหเ้ขายมื จงแน่ใจวา่คุณมีทรัพยส์มบติัคํ้าประกนับาง  
อยา่งเช่น เส้ือผา้ของเขาหรือเคร่ืองประกนัอ่ืนๆ เพื่อวา่เขาจะจ่ายเงินคืนคุณได ้สุภาษิตหนุน  
ใจใหเ้ราผกูคนไวก้บัพนัธะของพวกเขาเองมากกวา่การใหก้ารคํ้าประกนั ตรงน้ีหญิงโสเภณี  
ก็ถูกกล่าวถึง 448 ทามาร์ก็ฉลาดในการเอาแหวนตรา เชือกและไมพ้ลองของยดูาห์มาเป็น  
ทรัพย์สมบัติค า้ประกัน  เพื่อวา่เธอสามารถทาํใหเ้ขารับผดิชอบต่อส่ิง ท่ีเขาไดท้าํกบัเธอใน  
ภายหลงัได ้(ปฐก. 38) 

 

‚ในคาํเตือนเหล่าน้ีภาวะเส่ียง [20:16 และคู่แฝดของมนั 27:13] ก็เป็นมากกวา่  การ
ปกป้องทรัพยส์มบติัหรือช่ือเสียงของแต่ละบุคคล  เสถียรภาพของสังคมก็เป็นขอ้พิจาร -ณา
หลกั คาํสัญญาท่ีไดใ้หม้าอยา่งเล่นๆ หรือคาํปฏิญาณท่ีไดก้ล่าวอย่างไม่รอบคอบก็สนบั  สนุ
นความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและความรู้สึกไม่เป็นมิตรระหวา่งบุคคล  ส่ิงเหล่าน้ีทาํ  ให้
ทนายซ่ึงทาํผดิจรรยาบรรณและคนโกงสามารถท่ีจะรุ่งเรืองและเป็นอนัตรายต่อช่ือเสียง
ของคนท่ีเช่ือถือได ้  เหตุการณ์ท่ีเพิ่มข้ึนของการลม้ละลายส่วนตวัควรเป็นการเตือ นท่ีเพียง 
พอวา่การยมื การปฏิญาณ และการใหย้มืก็แบกความเ ส่ียงแห่งความเจบ็ปวด ไวม้ากมาย     
โปโลนิอสัก็ไม่ไดอ้ยูห่่างไกลจากเคร่ืองหมายน้ีในคาํแนะนาํของเขาท่ีมีต่อบุตรชายของเขา  
และเพื่อนของแฮมเล็ท คือ ลาเออร์เทสวา่ไม่ควรเป็นทั้งผูย้มืและผูใ้หย้มืเพราะวา่การใหย้มื  
บ่อยคร้ังสูญเสียตวัมนัเองและเพื่อน และการยมืทาํใหค้วามแขง็แรงของการประหยดัอ่อน
ลง  -แฮมเล็ท ละครท่ีหน่ึง ฉากท่ีสาม” 449 

 

20:17  ส่ิงใดก็ตามท่ีไดม้าอยา่งหลอกลวง (“โดยความเทจ็ ”) ตอนแรกก็อาจทาํใหผู้ห้ลอกลวงพึง
พอ  ใจและโปรดปรานเหมือ นกบั “อาหาร ” ท่ีมีรสหวานในปากแต่ใ นท่ีสุดแลว้ มนัจะ
พิสูจน์  วา่ไม่เพียงแต่ไม่ทาํใหพ้ึ งพอใจเท่านั้น แต่เป็นการทาํลายต่อเขาหรือเธออีกดว้ย 
(เปรียบเทียบ 9:17-18; 23:31-32) ‚กรวด” ในปากไม่เพียงแต่ขาดรสชาติและการหล่อ เล้ียง



เท่านั้นแต่มนั ทาํลายฟันอีกดว้ย ซ่ึงทาํใหก้ารกินหลงัจากนั้นเจบ็ปวดและยุง่ยาก พวกพี่ชาย
ของโยเซฟได ้คิดวา่โดยการขายโยเซฟนั้น พวกเขากาํลงัซ้ือชีวติท่ีเป็นอิสระมากข้ึน  แต่ส่ิง
ท่ีพวกเขาไดม้า  จากการขายเขาใหแ้ก่คนมีเดียนไดท้าํใหชี้วติของพวกเขาทุกขย์ากตั้งแต่
เวลานั้นเป็นตน้ไป    อีกตวัอยา่งหน่ึงก็คือขอ้ตกลงของยดูาสอิสคาริโอทกบัพวกมหา
ปุโรหิต ของอิสราเอล (มธ. 26:14-16; 27:3-5) 

 

20:18  ถา้บุคคลหน่ึงจะตอ้งทาํ “สงคราม ” เขาควรทาํมนัหลงัจากท่ีไดรั้บคาํแนะนาํท่ี “ฉลาด ” 
เท่านั้น อยา่งท่ีตามปกติแลว้ใครคนหน่ึงตระเตรียมแผนการใดๆ หลงัจากท่ีไดรั้บคาํปรึกษา 
(เปรียบเทียบ 11:14; 15:22; ลก. 14:31-32) ก่อนท่ีจะใชก้าํลงั บุ คคลหน่ึงควรทาํใหแ้น่ใจวา่  
เป้าหมายและวธีิของเขานั้นสอดคลอ้งกบัคาํสอนของหนงัสือน้ี    

 

‚โดยการประยกุตใ์ชน้ั้น  สุภาษิตสามารถถูกทาํใหก้วา้งขวางเพื่อผูด้ิ้นรนท่ีจะอยู่  
 รอดในชีวติน้ี” 450 

 

โดยปราศจากการแสวงหาคาํปรึกษาของพระเจา้นั้น กษตัริยเ์รโหโบอมัไดต้ดัสินใจอย่ างโง่ 
เขลาท่ีจะทาํสงครามกั บเผา่ต่างๆฝ่ายเหนือแห่งอิสราเอล  แต่โดยทางผูเ้ผยพระวจนะเชไม -
อาห์นั้น พระเจา้ไดบ้อกกษตัริยอ์ง คน้ี์อยา่งมีพระคุณท่ีจะเลิกเสีย และเรโหโบอมัไดเ้ช่ือฟัง  
อยา่งฉลาด (2 พศด. 11:1-4) 

 

20:19  ‚ผูพ้ดูใหร้้าย” ท่ี “เปิดเผยความลบั” ก็ไม่ระมดัระวงัในถอ้ยคาํของเขา การขาดความรักของ  
เขาเปิดเผยถึงการขาดปัญญาของเขา ดงันั้น บุคคลหน่ึงไม่ควร สมาคมกบั “คนนินทา ” 
(เปรียบเทียบ 11:13; 18:8; 25:23; 1 ทธ. 5:13) โดเอกคนเอโดมไดนิ้นทาเก่ียวกบัดาวดิอยา่ง  
ไม่จาํเป็นเม่ือเขาไดเ้ปิดเผยต่อกษตัริยซ์าอูลวา่ดาวดิไปอยูก่บัอาหิเมเลคท่ีเมืองโนบ (1 ซมอ. 
22:9)   

 

‚บุคคลท่ียกยอต่อหนา้ก็พร้อมท่ีจะทาํใหอ้ปัยศลบัหลงั   โดยถอ้ยคาํและแนวทางท่ี  
อ่อนนุ่มและเตม็ไปดว้ยเล่ห์เหล่ียมนั้น  เขาจะไดรั้บความมัน่ใจจากเหยือ่ของเขา ซ่ึงดึงดูด  
ความหยิง่และความรักแห่งการเห็นดว้ย และดงันั้นก็ไดป้ลดปล่อยถอ้ยคาํของเขาออกมาจน 
กระทัง่เขาเช่ือมโยงส่ิงต่างๆ ท่ีคา้งไวโ้ดยไม่พดูก็จะดีกวา่มาก ดงันั้นเม่ือเขาไดล่้อลวงเขา
เพื่อ ท่ีจะเปิดใจของเขา เขาก็ไปหาคนอ่ืนๆ และเทส่ิงท่ีเขาเพิ่ งไดเ้รียนรู้ไปยงัหูของพวกเขา 
ยกยอ พวกเขาในทาํนองเดียวกนั และใหก้ารสมมุติแก่พวกเขาวา่พวกเขาเท่ านั้นท่ีเป็นผูรั้บ



ความโปรดปรานของเขา   ไม่มีคุณลกัษณะไหนท่ีน่ารังเกียจกวา่” 451 

 

20:20  การแช่ง “บิดาหรือมารดา” เป็นส่ิงตรงกนัขา้มกบัการใหเ้กียรติพวกเขา  บุคคลท่ีแช่งพอ่แม่  
ของเขาหรือของเธอจะประสบกบัความตายก่อนเวลาอนัควร (เปรียบเทียบ 19:26; อพย . 
21:17; ลนต . 20:9) เพราะวา่พระเจา้ไดบ้ญัชาใหผู้ค้นท่ีจะใหเ้กียรติพอ่แม่ของพวกเขา 
(อพย. 20:12; ฉธบ. 5:16; อฟ. 6:1-3)   “คาํแช่งด่า” (คาํฮีบรู เมคาเลล  ในรูปแบบของพิเอล
ท่ีน่ี) หมายถึงท่ีจะเปิดโปงใครคนหน่ึงโดยไร้เหตุเพื่อท่ีจะทาํใหเ้ขาหรือเธอเสียช่ือเสียง   
“ประทีป ของเขาจะดบั” เป็นการเปรียบเทียบถึงความตาย (เปรียบเทียบ 13:9; 24:20; โยบ 
18:5) และ “ในเวลาแห่งความมืด” อา้งอิงถึง เวลาท่ีชัว่ร้าย ฮามไม่เคารพโนอาห์บิดาของเขา
และลูก หลานของเขาไดต้กอยูภ่ายใตค้าํแช่งสาปของพระเจา้ในฐานะผลลพัธ์ของบาปของ
ฮาม (ปฐก. 9:22-25)  

 

20:21    เป็นท่ีชดัเจนวา่ “มรดก” ท่ีถูกกล่าวถึงท่ีน่ีก็มาก่อนกาํหนดโดยการเรียกร้องหรือโดยความ  
ไม่ซ่ือสัตย ์(เปรียบเทียบ 19:26) ไม่วา่ในกรณีใด บ่อยคร้ังแลว้ผลลพัธ์ก็คือการขาดพระพร  
ของพระเจา้เพราะวา่แรงจูงใจนั้นเห็นแก่ตวั  (เปรียบเทียบ 21:6; 28:20) บุตรท่ีหลงหาย เป็น 
ตวัอยา่งท่ีชดัเจนของสุภาษิตน้ี (ลก. 15:11-24) 

 

“ทรัพยส์มบติัเช่นนั้นอาจถูกใชไ้ปอยา่งส้ินเปลืองและบ่อยคร้ังก็ระงบัการร่ิเร่ิม 

และงาน”452 

 

20:22  ‚ไม่มีบทเรียนไหนท่ียากสาํหรับเราบางคนท่ีจะเรียนรู้มากกวา่บทเรียน  แห่งการ  
มอบเร่ืองราวทั้งส้ินของเราไวใ้นพระหตัถข์องพระเจ้ า โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือเรา  
รู้สึกวา่เราไดถู้กทาํผดิต่อและถูกกระทาํต่ออยา่งไม่ดี”453 

 

เป็นท่ีชดัเจนวา่เปาโลไดมี้สุภาษิตน้ีในความคิดเม่ือท่านไดเ้ขียนวา่: ‚อยา่ทาํชัว่ตอบแทนชัว่
แก่ผู้หน่ึงผูใ้ดเลย. . . . อยา่ทาํการแก้แคน้ แต่จงมอบการนั้นไวแ้ลว้แต่พระเจา้จะทรงลงพระ
อาชญา เพราะ มีคาํเขียนไวใ้นพระคมัภีร์วา่ องค์พระผูเ้ป็นเจา้ตรัสวา่ ‘การแก้แคน้เป็นของ
เรา เราเองจะตอบสนอง’” (รม. 12:17, 19) ความจริงน้ีเองท่ีไดค้ ํ้าจุนดาวดิเม่ือ  ชิเมอีไดแ้ช่ง
และเอาหินขวา้งใส่เขา (2 ซมอ. 16:5-12)   

   

20:23 สุภาษิตน้ีกล่าวซํ้ าคาํแนะนาํท่ีไดใ้หไ้วแ้ลว้ (เปรียบเทียบ 11:1ก; 20:10) แต่เป็นท่ีชดัเจนวา่ 



มนัปรากฏท่ีน่ีอีกคร้ังหน่ึงเน่ืองจากขอ้ก่อนหนา้น้ี รูปแบบหน่ึงของการทาํการแกแ้คน้ท่ีไม่  
เหมาะสมก็คือการเอียงตราชูในความโปรดปรานของบุคคลหน่ึง   มนัคง เป็นการทดลอง  
สาํหรับพวกปุโรหิตของอิสราเอลท่ีจะยุง่วุน่วายกบัตราชูเม่ือประชาชนไดม้าเพื่อถวาย “เงิน 
คร่ึงเชเขล” ประจาํปีของพวกเขา เน่ืองจากวา่เงินเชเขลไม่ใช่เหรียญแต่เป็นนํ้าหนกัท่ีชัง่เอา 
(อพย. 30:11-16) 

 

20:24  เน่ืองจากในท่ีสุดแลว้ พระเจา้ทรงควบคุมทุกส่ิงท่ี เกิดข้ึน ผูค้นไม่สามารถแน่ใจถึงอนาคต  
อยา่งเตม็ท่ีได ้ (“เขา้ใจทาง [ของพวก ]เขา”) ไม่วา่พวกเขาวางแผนสาํหรับมนัอยา่งฉลาด  
เพียงใดก็ตาม (เปรียบเทียบ 16:1, 9; 27:1; สดด. 37:23; ยรม. 10:23; ลก. 12:19-20; ยก. 
4:14) 

 

‚น่ีเป็นหน่ึงในความเขา้ใจถ่องแทท่ี้ลึกซ้ึงท่ีสุดในพระคมัภีร์. . .” 454 

 

ดงันั้นมนัจาํเป็นท่ีวา่เรามอบทางของเราแด่พระเจา้และวางใจในพระองค ์ (3:5-6; เปรียบ  
เทียบ ยรม . 10:24) พวกเจา้หนา้ท่ีของอิสราเอลไดท้าํส่ิงน้ีขณะท่ีพวกเขาไดเ้ตรียมตวัท่ีจะ  
ขา้มแม่นํ้าจอร์แดนและเขา้ไปสู่แผน่ดินแห่งพระสัญญา (ยชว. 3:2-5, 10) 

 

20:25     สถานการณ์ท่ีน่ีก็คือสถานการณ์ของบุคคลท่ีปฏิญาณบางส่ิ งต่อพระเจา้อยา่งหุนหนั และ 
จากนั้นเม่ือพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง ก็ปรารถนาวา่เขาไม่ไดท้าํอยา่งนั้น (เปรียบเทียบ ปญจ . 
5:5; มก. 7:11) เป็นการดีกวา่ท่ีจะรอท่ีจะทาํการปฏิญาณ จนกวา่บุคคลหน่ึงใชเ้วลาคิด
ทบทวน ถึงส่ิงท่ีพวักนักบัการตดัสินใจอยา่งระมดัระวงั    ในการประยกุตใ์ชท่ี้กวา้งกวา่นั้น 
เราควร หลีกเล่ียงการกระทาํทุกอยา่งท่ีไม่ไดพ้ิจารณา 455 เยฟธาห์ไดท้าํการปฏิญาณ “อยา่ง
ไม่รอบ คอบ” เพราะวา่เขาไดก้ระทาํอยา่งหุนหนั (วนฉ. 11:30-40)  

 

“คนจาํนวนมากจะใหส้ัญญาต่างๆ ภายใตก้ารดลใจของชัว่โมงเดียวซ่ึงต่อมาก็ตระ-
หนกัวา่พวกเขาได้ รัดตวัพวกเขาเอง จากนั้นพวกเขาพยายามท่ีจะผดิคาํสัญญาของ  
พวกเขา”456 

 

20:26  การฝัดขา้วสาลีและการขบั “ลอ้นวด ” เหนือเมล็ดขา้วก็ไดแ้ยกอาหารท่ีบาํรุงเล้ียงจาก
เปลือก ท่ีไร้ค่าของมนั   ดงันั้นสุภาษิตน้ีสนบัสนุนการควบคุม “คนชัว่ร้าย” ไปสู่ขบวนการ
ต่างๆ ท่ีนาํมาซ่ึงความจ ริงเพื่อวา่ผูป้กครองสามารถจดัการกั บคนชัว่ร้ายอยา่งเท่ียงธรรมได ้



ซาโล-มอนไดท้าํส่ิงน้ีเม่ือเขาไดไ้ต่ถามหญิงโสเภณีสองคน (1 พกษ. 3:16-28) เม่ือพระเยซู 
กษตัรย ์ผูย้ิง่ใหญ่เสด็จมาอีกคร้ังหน่ึง พระองคจ์ะแยกขา้วส าลีจากแกลบ  แกะจากแพะ และ
กาํหนด วา่ใครจะเขา้ไปสู่อาณาจกัรพนัปีของพระองค ์และใครจะตาย (มธ. 3:12; 25:32-33; 
ลก. 3:17; วว. 19:11-21)     

 

20:27 พระเจา้คน้หาความคิดและความรู้สึกท่ีลึกท่ีสุดของเรา ซาโลมอนไดเ้ปรียบเทียบ 
“วญิญาณ” ของเรา (ตามตวัอกัษรคือ “ลมหายใจ ” คาํฮีบรู นิชมทั , เปรียบเทียบ 2:7) กบั
ประทีป  ท่ีพระเจา้ใช้ ตรวจสอบซอกต่างๆ  ท่ีมืดมนแห่งชีวติของเราในสุภาษิตท่ีเป็นภาพ
อยา่งมากน้ี    ท่ีน่ีวญิญาณเกือบเทียบเท่ากบัจิตสาํนึก (พระวจนะของพระเจา้ก็คน้หาเช่นกนั
, เปรียบเทียบ ฮบ. 4:12) 

 

“ตามปกติแลว้ลมหายใจก็เขา้ไปและออกม าจากบุคคลหน่ึง ซ่ึงมีชีวติ แต่มนัก็ออก  
มาในฐานะปัญญาและถอ้ยคาํเช่นกนั”457 

 

‚สรุปแลว้ ถอ้ยคาํของบุคคลหน่ึงท่ีเช่ือมโยงกบัลมหายใจของเขาก็ทาํหนา้ท่ีเป็น  
ประทีปของพระเจา้ท่ีจะเปิดเผยความคิด ความโนม้เอียง และความตั้งใจของมนุษย์  
ในซอกต่างๆ ท่ีมืดท่ีสุดแห่งชีวติของบุคคลหน่ึง” 458 

 

20:28  ไม่เพียงแต่การพิพากษาท่ีถูกตอ้ง (ขอ้ 26) แต่ “ความจงรักภกัดี ” ท่ีเป็นพนัธสัญญา (หรือ 
ความรักท่ีจงรักภกัดี) “ความจริง” และการจดัการท่ีถูกตอ้ง (“ความชอบธรรม ”) คํ้าจุน การ
ปกครองของกษตัริยอี์กดว้ย  แต่ในท่ีสุดแลว้ พระเจา้เองเป็นผูรั้บผดิชอบ (เปรียบเทียบ 2 
ซมอ. 7:15; สดด. 18:35; 20:2; 41:3; 89:33; 119:117; อสย. 9:6) ส่ิงเหล่าน้ีเป็นคุณความดี  ท่ี
ผูอ่้านควรเห็นคุณค่าและประยกุตใ์ชก้บัชีวติของเขาเองหรือของเธอเอง  สาํหรับส่วนใหญ่  
แลว้ดาวดิเป็นกษตัริยเ์ช่นนั้น แต่พระเยซูจะเป็นกษตัริยส์มบูรณ์แบบ ผูซ่ึ้งจะนาํคุณลกัษณะ  
เหล่าน้ีมารวมกนัเม่ือพระองคป์กครองบนโลกน้ี 

 

 วอลทเ์คไดเ้ช่ือวา่ขอ้ท่ี 29 เร่ิมตน้ชุดใหม่ของสุภาษิตต่างๆ ท่ีกล่าวถึง “การทาํความชอบธรรมและ  
ความยติุธรรม” (20:29—21:31) 459 

 

20:29  สุภาษิตน้ียกยอ่งทั้ง “กาํลงั” ของคนหนุ่ม (“ศกัด์ิศรี” ของความหนุ่มแ ละกาํลงัทางกายภาพ  
ของพวกเขา ) และกาํลงัของคนแก่ (“เกียรติ ” ท่ีไดรั้บมาโดยชีวติท่ีไดด้าํเนินอยา่งดีแห่ง  



ความซ่ือสัตยแ์ละปัญญา ) แมว้า่ทั้งสองน้ีแตกต่างกนั ความเท่าเทียมก็คลา้ยกนัซ่ึงเนน้ถึง  
กาํลงัของกลุ่มท่ีแตกต่างกนัออกไปของผูค้น    ซาโลมอนไม่ไดช้อบความหนุ่มมากกวา่อายุ 
แก่หรืออายแุก่มากกวา่ความหนุ่ม แต่ละอยา่งก็มีกาํ ลงัของมนั ขอ้ไดเ้ปรียบของคนหนุ่มก็
คือ กาํลงัของพวกเขา คือกาํลงัของกาย กาํลงัของนิมิต กาํลงัของพลงังานและอ่ืนๆ    คุณค่า
ของ  คนแก่ก็คือปัญญาของพวกเขาท่ีไดรั้บมาจากการดาํเนินชีวติหลายปี และไดเ้ป็น
สัญลกัษณ์  โดย “ผมสีขาว” (เปรียบเทียบ 16:31) ชีวติของดาวดิเป็นตวัอยา่งประกอบของ
ทั้งสอง  บรรทดั ของสุภาษิตน้ี ในความหนุ่มของเขานั้น ดาวดิก็แขง็แรงในร่างกายและ
วญิญาณอยา่ง  ท่ีเห็นไดใ้นการต่อสู้ของเขากบัโกลิอทั (1 ซมอ. 17)   ในวยัชราของเขานั้น 
เขาไดแ้สดงถึง  ปัญญาท่ียิง่ใหญ่อย่ างท่ีเห็นไดใ้นการจดัการของเขากบัการคุกคามของอา
โดนียาห์ท่ีมีต่อบลัลงักข์องซาโลมอน (1 พกษ. 1) ในทั้งสองระยะของชีวติของเขานั้น ดา
วดิไดแ้สดงถึงคุณ -สมบติัเจาะจงเพราะว่ าเขาไดว้างใจและเช่ือฟังพระเจา้ซ่ึงเป็นเง่ือนไขท่ี
คิดวา่เป็นจริงใน สุภาษิตน้ี 

 

20:30     ประสบก ารณ์ต่างๆ (บาดแผล ) ท่ีเจบ็ปวดสามารถมีดา้นบวกได ้  ประสบการณ์เหล่านั้น  
สามารถหา้มปรามบุคคลหน่ึง ไวจ้ากการติดตาม “ความชัว่ ” ได ้บ่อยคร้ังแลว้ การปฏิบติั  
ต่างๆ ท่ีชัว่ร้ายส่งผลต่อประสบการณ์ต่างๆ ท่ีเจบ็ปวดไม่วา่สาํหรับผูก้ระทาํผดิ หรือสาํหรับ  
บุคคลท่ีถูกกระทาํหรือทั้งสอง ไม่วา่ “การเฆ่ียน” มาจากพระเจา้  มาจากอีกบุคคลหน่ึง หรือ  
มาจากตวัเขาเอง การเฆ่ียนเหล่ านั้นสามารถเป็นครูท่ีมีอาํนาจได้  ดงันั้นเราควรเห็นคุณค่า  
ของความเจบ็ปวด   ทอยไดตี้ความบทเรียนของสุภาษิตน้ีดงัต่อไปน้ี 

 

‚. . .ความชัว่ร้ายทางศีลธรรมตอ้งถูกขจดัออกไปโดยการลงโทษท่ีรุนแรง”460 

 

การลงโทษท่ีรุนแรงของพระเจา้เหนือนาดบัและอาบีฮู  โคราห์ ดาธา น และอาบีรัม  อาคาน 
และอานาเนียกบัสัปฟีราก็ไดเ้ป็นบทเรียนต่อประชากรของพระเจา้ตลอดประวติัศาสตร์ใน  
เร่ืองของความสาํคญัของการหลีกเล่ียงความชัว่ 

 

21:1  ‚. . . สุภาษิตน้ีมีหลกัฐานต่ างๆ ของความกรุณาท่ีออกมาจาก ใจอยา่งเช่น 16:15 ท่ี 
ความโปรดปรานของกษตัริยเ์ปรี ยบไดก้บัเมฆท่ีนาํฝนหนกัปลายฤดูมา  และใน 
19:12 ท่ีเปรียบไดก้บันํ้าคา้งท่ีทาํใหผ้กัหญา้สดช่ืน . . . . หนงัสืออธิบายหนงัสือ  
เบญจบรรณนัน่เองท่ีกล่าววา่ พระเจา้ทรงประทานกษตัริยท่ี์ดีหรือไม่ดี แก่โลกตาม  
ท่ีพระองคท์รงแสวงหาท่ีจะอวยพรหรือท่ีจะเยีย่มเยยีนดว้ยการลงโทษ. . .” 461 



 

น่ีเป็นหน่ึงในการยนืยนัท่ียิง่ใหญ่ถึงอาํนาจสิทธ์ิขาดของพระเจา้ในพระคมัภีร์ (เปรียบเทียบ 
16:14-15; 19:12; 20:2, 24)   มีหลกัฐานมากมายของความจริงแห่งสุภาษิตน้ีในท่ีอ่ืนๆ เช่น 
ในกรณีของเนบูคดัเนสซาร์ (ดนล. 4) เบลชสัซาร์ (ดนล. 5) อาหสุเอรัส (อสธ. 6:1-10) และ 
ไซรัส (อสร. 6:22; อสย. 45:1-7) และอ่ืน ๆ 

 

21:2  ความหมายโดยนยัของสุภาษิตน้ีก็คือวา่ผูค้นควรตรวจสอบใจ (เหตุผล แรงจูงใจ) ของพวก 
เขาอยา่งระมดัระวงัเพราะวา่พระเจา้ทรงทาํอยา่งนั้น (เปรียบเทียบ 16:2; 20:6; 24:12) แนว 
โนม้ตามธรรมชาติของเราก็คือท่ีจะแกต้วัของเราเอง (“ทางของมนุษย์ถูกตอ้งในสายตาของ  
เขาเอง ”) คาํอธิษฐานของ ดาวดิท่ีวา่พระเจา้จะคน้ดูเขาและทราบจิตใจของเขานั้น จดัตั้ง 
ตวัอยา่งไวส้าํหรับเราท่ีจะทาํตาม ซ่ึงยอมรับวา่เราอาจไม่เห็นบาปบา งอยา่งในเราท่ีเราควร  
จดัการ (สดด. 139:23-24) เปาโลไดต้ระหนกัถึงความจาํเป็นน้ี (1 คร. 4:4)       

 

‚ความชอบธรรมดว้ยตนเองบางทีเป็นบาปแห่งบาปทั้งปวงของมนุษย ์  มนุษยจ์ะ  
แกต้วัและบอกปัดในตวัของพวกเขาเองถึงส่ิงท่ีจะถูกตรวจสอบดว้ยความรุนแรง  
ในคนอ่ืนๆ462 

 

21:3  ซามูเอลไดก้ล่าวส่ิงเดียวกนัเหมือนซาโลมอนไดเ้ขียนท่ีน่ี เม่ือท่านไดว้า่กล่าวกษตัริยซ์าอูล  
สาํหรับการถวายเคร่ืองบูชาแด่พระเจา้แทนท่ีจะเช่ือฟังพระวจนะของพระองค ์ (1 ซมอ . 
15:22) ยิง่กวา่นั้น พระเยซูไดว้า่กล่าวพวกฟาริสีสาํหรับความสนใจของพวกเขาท่ีมีต่อราย  
ละเอียดทางพิ ธีกรรมแต่ในขณะเดียวกนัก็ละเลย “ความยติุธรรม ความเมตตาและความ  
สัตยซ่ื์อ” (มธ. 23:23-24; เปรียบเทียบ สภษ. 15:8; 21:27)   

 

21:4     “ประทีป” ของคนชัว่ร้ายดูเหมือนจะเป็นชีวติของพวกเขา (เปรียบเทียบ 13:9ข) หรือ อยา่ง  
เจาะจงมากข้ึนก็คือ จิตสาํนึกของพวกเขา (เปรียบเที ยบ 20:27) ถา้เป็นเช่นน้ี ขอ้น้ีกาํลงั  
กล่าววา่การโออ้วดและความหยิง่ก็เป็นผลรวมและแก่นสารของชีวติของคนชัว่ร้ายและส่ิง  
เหล่าน้ีก็เป็นบาป อหงัการน้ีก็เป็นท่ีชดัเจนใน “ตายโส” ของพวกเขา และ “ใจเยอ่หยิง่” ของ 
พวกเขา ซ่ึงพระเจา้ทรงเกลียด (6:16-17; 8:13) ฟาโรห์แห่ง พระธรรมอพยพไดเ้ป็น
แบบอยา่ง ของลกัษณะเหล่าน้ี (อพย. 7—10) 

 

21:5  ความตรงกนัขา้มท่ีน่ีก็คือระหวา่งการวางแผนท่ี “ขยนัขนัแขง็ ” อยา่งระมดัระวงั และการ  



กระทาํท่ี ‚โง่เขลา” อยา่งเร่งรีบ ตามปกติแลว้ส่ิงแรกก็ส่งผลต่อผลประโยชน์สาํหรับบุคคล  
นั้นหรือคนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ส่วนส่ิงหลงัตามปกติแลว้ก็นาํไปสู่ “ความยากจน”   “ความรีบ 
ร้อนก่อใหเ้กิดความร่อยหรอ” เป็นความเท่าเทียมโดยทัว่ไปของคาํกล่าวน้ี   เนหะมียไ์ดเ้ป็น  
แบบอยา่งการเขา้หาอนัแรกต่องานของเขา และยดูาสอิสคาริโอทเป็นแบบอยา่งการเขา้หา  
อนัหลงั 

 

21:6 สุภาษิตน้ีกล่าวถึง “การไดท้รัพยส์มบติั” (สมบติั) อีกดว้ย อยา่งเหน็บแนมแลว้ ผูค้นท่ี คิดวา่
พวกเขาสามารถไดรั้บความร่ํารวยโดยการล่อลวงคนอ่ืนๆ นั้น  พวกเขาเองก็ถูกล่อลวง    
แผนการต่างๆ  ของพวกเขาจะใชก้ารไม่ไดใ้นระยะยาวและแทนท่ีจะไดรั้บชีวติท่ีดีกวา่นั้น 
พวกเขาจะพบวา่พวกเขาเองอยูบ่นถนนท่ี ไปสู่ความตาย   บุตรท่ีหลงหายก็เป็นตวัอยา่งท่ีดี 
(ลก. 15:11-24) 

 

21:7  การเหน็บแนมอีกอยา่งหน่ึงก็คือวา่ ผูค้นท่ีหนัไปใช ้ “ความรุนแรง” เพื่อท่ีจะกาํจดัคนอ่ืนๆ 
บ่อยคร้ังแลว้ก็พบกบัความรุนแรงดว้ยตวัของพวกเขาเองและก็พินาศไป   ชะตาน้ีเกิด
ข้ึนกบั พวกเขาเพราะวา่พวกเขาไม่มีความนบัถือต่อ “ความยติุธรรม” ตวัอยา่งเช่น กลุ่มคน
ลงโทษ  ผูก้ระทาํผดิโดยพลการบ่อยคร้ังแลว้พวกเขาเองก็กลายมาเป็นเป้าหมายเพราะวา่
พวกเขาจดัการกบัความยติุธรรมดว้ยตวัของพวกเขาเอง ตวัอยา่งในพระคมัภีร์ก็คือโยอาบ ผู ้
ซ่ึงไดฆ่้า  อบัเนอร์และอามาสาอยา่งรุนแรง แ ทนท่ีจะยอมใหค้วามยติุธรรมดาํเนินการของ
มนัเอง (2 ซมอ. 3:27; 20:10) ในท่ีสุดแลว้ซาโลมอนไดท้าํใหโ้ยอาบถูกประหารเน่ืองจาก
การฆาต- กรรมท่ีไม่ยติุธรรม (1 พกษ. 2:34) 

 

21:8 บุคคลท่ีจะตอ้งอธิบายและแกต้วัถึงการกระทาํของเขาเร่ือยไป เปิดเผยถึงส่ิงท่ีเขาจะทาํ  บาง
ทีเขากาํลงัพย ายามท่ีจะปกปิดบางส่ิงท่ีไม่ดีท่ีเ ขาไดท้าํไป แต่บุคคลท่ีบอกความจริงอยา่ง  
เป็นนิสัยแล ะทาํส่ิงท่ีถูกตอ้งก็ดาํเนินชีวิ ตอยา่งซ่ือตรง ประวติัท่ีคดงอของกษตัริยอ์าหบั  
อธิบายบรรทดัแรก (1 พกษ. 16-22) และความซ่ือสัตยท่ี์ซ่ือตรงของดาเนียล อธิบาย บรรทดั
ท่ีสอง (ดนล. 6:4) 

 

21:9     สุภาษิตน้ีเขา้ประเด็นถา้เร าจดจาํไวว้า่ หลงัคาในโลกทางตะวนัออกใตโ้บราณนั้นแบนราบ  
และผูค้นใชพ้วกมนัเป็นลานบา้น เป็นการดีกวา่ท่ีจะอยูข่า้งนอกตามลาํพงัซ่ึงถูกเปิดเผยต่อ  
สภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติมากกวา่ขา้งในท่ีเป็นท่ีกาํบงั สะดวกสบายของบา้นของบุคคล  
หน่ึงถา้บุคคลหน่ึงนั้นตอ้งแบ่งปันท่ีภายในกบัผูห้ญิงท่ีจูจ้ี้ข้ีบ่น  (เปรียบเทียบ ขอ้ 19; 19:13; 



27:15) สภาพท่ีเรียบง่ายพร้อมกบัสันติสุขก็ดีกวา่ความสะดวกสบายทางร่างกายพร้อมกบั  
การขดัแยง้กนั   ทั้งโยบและดาวดิต่างก็ตอ้งรับมือกบัภรรยาท่ีชอบทะเลาะววิาท (โยบ 2:9-
10; 2 ซมอ. 6:20-23)   และบางทีพวกภรรยาของยาโคบไดพ้บวา่เขายากท่ีจะอยูด่ว้ย 

 

‚บุคคลหน่ึงก็ประหลาดใจวา่ทาํไมบทบาททางเพศไม่เคยกลบักนัเลย คาํกล่าวเช่น  
นั้นก็ประยกุตใ์ชก้บัผูช้ายท่ีถืออาํนาจและ ‘ชอบทะเลาะววิาท’‛ 463 

 

21:10  ‚โดยทัว่ไปแลว้เราพบส่ิงท่ีเรามองหาในคนอ่ืนๆ บุคคลท่ีแสวงหาความดีและคุณ  
ความดีในเพื่อนบา้นของเขา แน่นอนวา่จะพบบางส่ิงท่ีควรค่าแก่การสรรเสริญ แต่
ผูท่ี้มองหาความชัว่ก็สามารถพบส่ิงนั้นใ นคนส่วนใหญ่ท่ีเขาสามารถมองได ้ ไม่ มี
ใครพบความโปรดปรานในสายตาของเขา แมว้า่เขาจะตอ้งยอมรับความเหนือกวา่  
ของพวกเขาต่อเขาตวัเอง” 464 

 

สันบาลลทัท่ีชัว่ร้าย “ไดป้รารถนาความชัว่ ” ต่อคนอิสราเอลท่ีไดก้ลบัมา และเนหะมีย์  ไม่
พบความโปรดปรานในสายตาของเขา (นหม. 6:5-9) 

 

21:11  ‚คนเยาะเยย้ต่อศาสนาและคุณความดีก็ไม่สามารถแกไ้ขได ้ การลงโทษไม่เป็น
ประ- โยชน์ต่อเขาเลย แต่กระนั้นมนัก็ไม่ไดสู้ญเสียไป เพราะวา่ในฐานะตวัอยา่งท่ี
เป็น คาํเตือนนั้น มนัก็สอนคนเขลา ผูซ่ึ้งอาจถูกชกัจูงไปสู่ความไม่เอาจริงเอาจงั
อยา่ง เดียวกนัได”้ 465 

 

เม่ือเปาโลไดว้า่กล่าวเอลีมาส เสอร์จีอสั  เปาโลไดเ้รียนรู้วา่ข่าวสารของเปาโลและบารนา
บสั จะตอ้งไดรั้บการเช่ือ (กจ. 13:8-12) และเม่ือเปาโลไดว้า่กล่าวเปโตรและบารนาบสันั้น 
พวก เขาก็ไดเ้รียนรู้ท่ีจะรับเอามุมมองท่ีแตกต่างออกไปของเสรีภาพของคริสเตียน (กท. 
2:11-16) เปาโลไดใ้หค้าํแนะนาํแก่ทิโมธีท่ีคลา้ยกนัอยา่งมากกบัสุภาษิตน้ีเม่ือท่านไดเ้ขียน
วา่ “สาํหรับ ผูท่ี้ยงัคงกระทาํบาป จงวา่กล่าวเขาต่อหนา้คนทั้งปวง เพื่อผูอ่ื้นจะไดเ้กรงกลวั ” 
(1 ทธ. 5:20)   

 

21:12 ซาโลมอนไดอ้า้งอิงถึงพระเจา้ท่ีน่ีในฐานะ “ผูท่ี้ชอบธรรม ” ท่ีประเมิน “เรือน” ของคนชัว่  
ร้ายทุกคน และเขาไดส้ังเกตวา่ในความชอบธรรมนั้น พระเจา้ก็นาํ (“หนั”) คนชัว่ร้ายทุกคน 
“ไปยงัความหายนะ” ในท่ีสุด   ส่ิงน้ีควรหนุนใจคนชอบธรรมเม่ือพวกเขาสังเกตคนชัว่ร้าย  



ท่ีรุ่งเรือง (อยา่งชัว่คราว ) บางคร้ังพระเจา้ทรงพิพากษาคนชัว่ร้ายโดยตรง แต่บ่อยคร้ังแลว้ 
พระองคท์ร งใชค้นชอบธรรมท่ีจะทาํอยา่งนั้น พระองคไ์ดใ้ชแ้มก้ระทัง่เยฮูผูซ่ึ้งจะตอ้งทาํ  
การลงโทษคนชัว่ร้ายและไดท้าํมากกวา่นั้น (2 พกษ. 9-10) 

 

21:13  บุคคลผูอุ้ดหูต่อเสียงร้องของคนยากจนท่ีแทจ้ริง บางทีวนัหน่ึงเขาจะพบวา่ตวัเขาเองไร้คน  
ช่วยเหลือ (“ตวัเขาเองจะร้องและไม่มีใครไดย้นิ ”) น่ีเป็นเพราะวา่พระเจา้ทรงเป็นผูป้กป้อง  
คนยากจน และพระองคท์รงสังเกตถึงส่ิงท่ีไดท้าํต่อพวกเขา  เพื่อพวกเขาและไม่ ไดท้าํเพื่อ  
พวกเขา (เปรียบเทียบ 19:17) อยา่งท่ีโดยพื้นฐานแลว้ พระเจา้ทรงตอบแทนส่ิงท่ีไดใ้หไ้ป  
ดว้ยความกรุณา  การร้องขอความช่วยเหลือท่ีไม่ไดรั้บคาํตอบ จะถูกตอบแทนดว้ยการร้อง  
ขอความช่วยเหลือท่ีไม่ไดรั้บคาํตอบอีกอนัหน่ึง  เยเซเบลผูไ้ดอุ้ดหูต่อการร้องขอความช่วย  
เหลือของนาโบทก็ไดพ้บวา่พวกคนใชข้องเธอเองจะไม่ช่วยเธอเม่ือเยฮูไดส้ั่งใหฆ่้าเธอ (2 
พกษ. 9:30-33) ทาสผูท่ี้ไดเ้ป็นหน้ีกษตัริยข์องเขาจาํนวน 10,000 ตะลนัต ์แต่ไดป้ฏิเสธ   ท่ี
จะสาํแดงความเมตตาใดๆ ต่อเพื่อนทาสของเขาผูไ้ดเ้ป็นหน้ีเขาแค่ 100 เดนาริอนัก็ไม่ได้  
รับความเมตตาจากกษตัริยข์องเขา (มธ. 18:23-25)     

 

21:14  ในขณะท่ีไม่ไดส้นบัสนุนการติดสินบน สุภาษิตน้ีก็สอนวา่ความกรุณาท่ีมีต่อคนอ่ืนๆ  ก็
ปลด ความเป็นปรปักษโ์ดยเฉพาะอยา่งยิง่ความกรุณาท่ีไดส้าํแดง “ในท่ีลบั” หรืออยา่งเป็น
ความ ลบั (เปรียบเทียบ 18:16; 19:6) ยาโคบไดแ้สวงหาท่ี จะระงบัความโกรธแคน้ท่ีเขาได้
ทึกทกั เอาอยา่งผดิๆ วา่โยเซฟไดแ้สดงออกต่อครอบครัวของเขา ดว้ย “ของขวญั” มากมาย 
(ปฐก . 43:11-14) มนัไม่จาํเป็นอยา่งส้ินเชิงแต่ยาโคบไดพ้ึ่งพาหลกัการท่ีภายหลงัไดถู้ก
แสดงออก มาในสุภาษิตน้ี 

 

21:15  คนชอบธรรมยนิดีต่อ “การปฏิบติั [การจดัการ] ความยติุธรรม” เพราะวา่คนชัว่ร้าย ได ้ถูก
ทาํใหพ้า่ยแพ ้ ในทางตรงกนัข้ ามคนชัว่ร้ายก็ตกใจก ลวัเม่ือความยติุธรรมไดเ้กิดข้ึน เพราะ  
มนัเป็นลางบอกเหตุถึงความเลวร้ายสาํหรับพวกเขา พวกเขาไม่ตอ้งการส่ิงท่ีพวกเขาสมควร 
ไดรั้บอยา่งแทจ้ริง นัน่คือการลงโทษ  คนยวิแห่งสมยัขอ งเอสเธอร์ไดย้นิดีเม่ือ  กษตัริย์ อาห
สุเอรัสไดย้อมใหพ้วกเขา ป้องกนัพวกเขาเอง (อสธ. 9:20-24) ในอีกดา้นหน่ึง ฮามาน ตกใจ
กลวัเพราะวา่แผนการของเขาท่ีจะทาํลายลา้งคนยวิทั้งหมดนั้นถูกระราน (อสธ. 7:6-8) 

 

21:16    สุภาษิตน้ีเตือนต่อการ หนัเหไปจาก “ทางแห่งความเขา้ใจ ” มนัไม่ เพียงพอท่ีจะติดตาม
ปัญญา สักระยะหน่ึงเท่านั้น บุคคลหน่ึงตอ้งติดตามต่อไป (เปรียบเทียบ ฮบ . 2:1) ความตาย



รอคอย  บรรดาผูท่ี้หยดุกระทาํส่ิงดีและติดตามทางแห่งความโง่เขลา (เปรียบเทียบ 1 ทธ. 
5:6)   ‚พกั” เป็นส่ิงท่ีมีค่าเท่ากนัทางบทกวขีอง “อาศยัอยู”่466 เวลาทั้งส้ินท่ียดูาสอิสคาริโอท
ไดใ้ช ้กบัพระเยซูนั้นก็ไม่ไดช่้วยเขาใหร้อด เพราะวา่เขาไดเ้ลือกท่ีจะละทิ้งทางท่ีฉลาดและ
ติดตาม ความโง่เขลา (กจ. 1:18) 

 

21:17  ณ เทศกาลนั้น มนัก็เป็นธรรมเนียมของผูเ้ขา้ร่วมท่ีจะด่ืม “เหลา้องุ่น” และเท “นํ้ามนั” และ
เคร่ืองหอมอ่ืนๆบนศีรษะและเส้ื อผา้ของผูค้น (เปรียบเทียบ 27:9; อมส. 6:6) ประเด็น ของ
สุภาษิตน้ีก็คือ จงรู้จกัประมาณในการเฉลิมฉลองของคุณ เพราะวา่ความเกินไปจะทาํ  ให้
เงินของคุณหมดไป   บุตรท่ีหลงหายไดสู้ญเสียมรดกของเขาเพราะวา่เขาไดเ้ฉลิมฉลอง  
อยา่งไม่รู้จกัประมาณ      

 

21:18 ค่าไถ่เป็นการจ่ายเงินท่ีใหม้าเพื่อจะปลดปล่อยบุคคลหน่ึงจากการลงโทษ  บางอยา่งท่ีเขาได้  
รับซ่ึงคลา้ยกนักบัการประกนัตวัเพื่อจะใหอ้อกจากคุก ในกรณีน้ี ดูเหมือนวา่พระเจา้ลงโทษ  
คนชัว่ร้ายและในการทาํอยา่งนั้นพระองค์ ก็ปล่อยใหค้นชอบธรรมเป็นอิสระ นัน่ เป็นกรณี  
หากคนชัว่ร้ายไดก้ดข่ีคนชอบธร รม (เปรียบเทียบ 11:8) พระเจา้ช่วยกูค้นชอบธรรมโดย  
การลงโทษคนชัว่ร้ายท่ีกดข่ีพวกเขา  ตวัอยา่งเช่น เม่ือพระเจา้ส่งการพิพากษามายงักลุ่มคน 
คนชัว่ร้ายท่ีตายไปก็ทาํหนา้ท่ีเป็น “ค่าไถ่สาํหรับคนเท่ียงธรรม (ชอบธรรม)” ผูถู้กสงวน  ไว้
467 พวกผูก้ล่าวหาของดาเนียลไดต้ายไปในท่ี ของเขา (ดนล. 6)   เชบาท่ีกบฎไดต้ายไปในท่ี  
ของผูค้นท่ีไร้ความผดิแห่งอาเบลเบธมาอาคาห์เน่ืองจากการแทรกแซงของหญิงฉลาดคน  
หน่ึง (2 ซมอ. 20:14-22)      

 

21:19  กระนั้นซาโลมอนก็ไดใ้ชก้ารเปรียบเทียบอีกอยา่งหน่ึงเพื่อจะอธิบายถึงความทุกขย์ากท่ีเกิด  
ข้ึนกบัการดาํเนิน ชีวติกบัผูห้ญิงท่ีชวนทะเลาะ (เปรียบเทียบ ขอ้ 9; 27:15-16) การดาํเนิน  
ชีวติในความร้อนของ “ทะเลทราย” ท่ีปราศจากนํ้าก็ดีกวา่   

 

‚เป็นท่ีชดัเจนวา่อาธาลิยาห์เป็น ประเภท [ของผูห้ญิง ] ไม่เป็นสุข  ผูท่ี้รุนแรงและ  
ทรยศซ่ึงทาํทุกวถีิทางเพื่อไดม้าซ่ึงเป้าหมายท่ีไม่บริสุทธ์ิของเธอ (2 พกษ. 11)‛ 468 

 

21:20  สุภาษิตน้ีสนบัสนุนการคาดหวงัถึงเวลาแห่งความจาํเป็นทางวตัถุในอนาคตและ  การทาํการ  
ตระเตรีย มไวล่้วงหนา้เพื่อจะบรรลุมนัได้  คนฉลาดไม่ไดด้าํเนินชีวติเพื่อปัจจุบนัเท่านั้น   
ใน ขณะท่ีพ ระคมัภีร์ประณามการกกัตุนเงินไว้ และการพึ่งพามนัแทน ท่ีจะพึ่งพาพระเจา้



สาํหรับ  ความมัน่คงสูงสุดของบุคคลหน่ึงนั้น พระคมัภีร์ก็ ไม่ไดป้ระณามการออมเพื่อ
อนาคต บุคคล  ท่ีใชจ่้ายทุกส่ิงท่ีเขามีหรือใหม้นัทั้งหมดก็ไม่ฉลาด แมว้า่ดาวดิมัง่คัง่อยา่ง
มาก เขาก็ไดเ้ก็บ  ส่วนท่ีใหญ่ของความมัง่คัง่ของเขาไวเ้พื่อท่ีจะจ่ายสาํหรับกา รสร้างพระ
วหิาร ซ่ึงไดเ้กิดข้ึน  หลงัจากการตายของเขา (1 พศด. 22:14-16) เปาโลไดย้ ํ้าเตือนชาวโค
รินธ์วา่ “เพราะวา่ท่ีลูก จะสะสมไวส้าํหรับพอ่แม่ก็ไม่สมควร แต่พอ่แม่จะสะสมไวส้าํหรับ
ลูก” (2 คร. 12:14) 

 

‚ไม่วา่ ‘วถีิชีวติของคนมัง่คัง่และมีช่ือเสียง ’ จะดูเป็นอยา่งไรในส มยัของเรา การ 
เนน้ของบรรดาครูก็อยูท่ี่ความขยนัและการเป็นผูอ้ารักขาแทนท่ีการใชห้มดไปท่ี
ไม่มีประโยชน์ก็เป็นบทเรียนท่ีควรค่าแก่การสังเกต” 469 

 

21:21 บุคคลท่ีขยนัติดตามความประพฤติท่ีถูกตอ้งต่อพระพกัตร์พระเจา้และความ  กรุณาต่อคน  
อ่ืนๆ  ตามปกติแลว้ก็พบ “ชีวติ” “ความชอบธรรม ” และ  ‚เกียรติ ” ระหวา่งทาง กษตัริย์ 
อาสาไดพ้บ (2 พศด. 14—16) 

 

21:22 ปัญญา ก็ดีกวา่กาํลงัทางกายภาพ   “คนฉลาด” สามารถพิชิตศตัรูท่ีแขง็แรงกวา่ไดโ้ดยการ  
ใชปั้ญญา กรุงเยรูซาเล็มและกรุงบาบิโลนก็ดูเหมือนวา่ไม่สามารถเอาชนะได ้แต่ทั้งสอง  
กรุงน้ีไดล้ม้ลงต่อผูค้นแห่งปัญญาและความหลกัแหลม (1 พศด. 11:4-6; ยรม. 51:27-33)      

 

21:23  โดยการกล่าวไม่มากกวา่ท่ีเขาควรจะกล่าว (การปกป้อง “ล้ินของเขา”) บุคคลหน่ึง  สามารถ
ปกป้องตวัเขาเองจากปัญหาท่ีไม่จาํเป็นไดอี้กดว้ย (เปรียบเทียบ 11:13; 13:3; 15:1; 17:20; 
18:6-8; ยก. 3:2-12) อาหิมาอสัไดน้าํข่าวแห่งการพา่ยแพข้องอบัซาโลมต่อดาวดิมา แต่เขา
ไดบ้อกเขาแค่เพียงพอเพื่อท่ีจะหนุนใจกษตัริยแ์ละไดส้งวนเขาไวจ้ากข่าวร้ายแห่งการตาย
ของบุตรชายของเขา (2 ซมอ. 18:19-30)  

 

21:24  ‚สุภาษิตน้ีไม่ไดมุ้่งเป้าท่ีจะระบุถึงคนเยาะเยย้มากเท่ากบัท่ีจะอธิบายว่ า ความเดือด  
ดาลของเขาต่อพระเจา้และมนุษย์มาจากความคิดเห็นท่ีโออ้วดของเขาเก่ีวกบัควา ม 
สาํคญัของตนเองของเขา”  

 

บุคคลท่ีกระทาํดว้ย “ความหยิง่ท่ีจองหอง” ก็ไม่นบัถือพระเจา้   ส่ิงต่างๆท่ีแสดงถึงเขาก็คือ 
ความหยิง่ ของเขา [“ทะนง”] (เขาไดป้ระทบัใจกบัตวัเขาเองมากเกิน )  ความถือตวัของเขา 



[‚โอหงั‛] (ต่อคนอ่ืนๆ) และการเยาะเยย้ของเขา [‚ผูเ้ยาะเยย้”] (การเยาะเยย้ส่ิงท่ีจริงและดี )   
สิเมโอนและเลวไีดพ้ิสูจน์วา่เป็นเช่นนั้นในการรับมือของพวกเขากบัชาวเมืองเชเคม (ปฐก. 
34:25 -30; 49:5-7) 

 

21:25-26  ‚ความปรารถนา ” ของคนเกียจคร้าน (“คนข้ีเกียจ”) คือความเกียจคร้าน และการปฏิเสธ  ท่ี
จะทาํงานจะนาํเขาไปสู่ความหายนะ   แมว้า่เขามีความปรารถนาอยา่งมากสาํหรับส่ิงต่างๆ 
เขาก็ปฏิเสธท่ีจะออกแรงของเขาเอง ในอีกดา้นหน่ึงคนชอบธรรมไม่เพียงแค่ทาํงานเท่านั้น  
แต่ใหส่้วนหน่ึงของส่ิงท่ีไดม้าแก่คนอ่ืนๆ อีกดว้ย เขาเป็นบุคคลท่ีเกิดผลและเป็นประโยชน์ 
(เปรียบเทียบ 12:27; 13:4; 19:24; 20:4) อาคานไดช้อบการขโมยมากกวา่การทาํงาน (ยชว. 
7:21) แต่คริสเตียนชาวเมืองฟีลิปปีไดรั้บเช่ือเสียงสาํหรับความใจกวา้งของพวกเขา (2 คร. 
8:2) 

 

21:27  ‚. . . มนัก็เกิดข้ึนอยูบ่่อยๆ [ในอิสราเอล] ท่ีวา่คนร่ํารวยท่ีหมกมุ่นในเร่ืองทาง  โลก
ไดน้าํเคร่ืองบูชาไถ่ กรรมบาปและเคร่ืองบูชาแบบอ่ืนๆ  มาเพื่อชดใชก้ารละเมิด  
ของพวกเขา และเพื่อจะซ้ือการมองขา้มความผดิพลาดจากพระเจา้เพื่อตวัของพวก  
เขาเองสาํหรับชีวติท่ีเหลวไ หลของพวกเขา สุภาษิตน้ีได้หมายความ วา่เคร่ืองบูชา  
เช่นนั้นก็เป็นส่ิงน่าเกลียดน่าชงัต่อพระเจา้สองและสามเท่า เพราะวา่ใน  กรณีเช่นน้ี 
คนอธรรมไม่เพียงแค่ลม้เหลวในการนบัถือต่อการกลบัใจและความ ปรารถนาท่ีมี  
ต่อความรอด ซ่ึงเป็นเง่ือนไขต่างๆ ของเคร่ืองบูชาทั้งหมดอนัเป็นท่ียอมรับ ไดต่้อ  
พระเจา้เท่านั้น แต่เขาทาํใหพ้ระเจา้เป็นผู ้รับใชแ้ห่งบาปโดยตรงอีก  ดว้ย470 พระเจา้ 
รังเกียจ  “เคร่ืองบูชา ” ของกษตัริยซ์าอูล ซ่ึงเขาไดถ้วาย “ดว้ยความ  ตั้งใจชัว่” และ 
แทนท่ีการเช่ือฟัง (1 ซมอ. 15:17-29; เปรียบเทียบ สภษ. 15:8, 9, 26; 21:4) 

 

21:28     ความตรงกนัขา้มก็เป็นระหวา่งบุคคลท่ีฟัง ความเทจ็และก็ทาํซํ้ า  และบุคคลท่ีฟังความจริง  
และก็ทาํซํ้ า 471 บุคคลแรกมีความเป็นห่วงเก่ียวกบัการ ฟังอยา่งระมดัระวงัเพียงเล็กนอ้ย แต่ 
บุคคลท่ีสองก็ฟัง เรียนรู้ และประยกุตใ์ช ้ เขาหรือเธอจะมีถอ้ยคาํสุดทา้ย  การเอาใจใส่ต่อ  
ความจริงก็ก่อใหเ้กิดความแตกต่างทั้งส้ิน 

 

“วลีท่ีสาํคญัคือ คนท่ีฟั ง เป้าหมายแรกของเขาก็คือท่ีจะรู้และเขา้ใจ ไม่ใช่ท่ีจะ
แสดง ความคิดเห็น. . .คนท่ีฟัง (อสย. 50:4) ก็เป็นคนท่ีควรค่าแก่การฟัง”472 

 



   ‚ส่ิงท่ีตอ้งมีก่อนริมฝีปากท่ีพดูจริงก็คือหูท่ีเปิดออก . . .‛473 

 

  รอสส์ไดเ้ช่ือวา่ขอ้น้ีสอนวา่ “พยานเทจ็จะตอ้งถูกทาํใหข้ายหน้ าและถูกทาํลาย ”474  แต่น่ีดู
  เหมือนเป็นส่วนเดียวของประเด็นของผูเ้ขียน ผูก้ล่าวหาคนยวิของเปาโลไม่ไดฟั้งการแก ้

ต่างของท่านอยา่งระมดัระวงัและไดด้าํเนินการกรณีของพวกเขาในการต่อตา้นท่านแมว้า่ 
มนัไวใ้จไม่ได ้ตรงกนัขา้ม เปาโลไดฟั้งผูก้ล่าวหาของท่านอยา่งระมดัระวงัและไดป้ฏิเสธ 
พวกเขาทุกๆ ประเด็น (กจ  .23-24) 

 

21:29     คนชัว่ร้ายก็แสดงออกถึงความมัน่ใจแต่มนัเป็นเคร่ืองตบตา  หนา้ท่ีดา้นของเขาก็สะทอ้นถึง  
ใจท่ีแขง็กระดา้งของเขาท่ีดูถูกความคิดเห็นและมุมมองของคนอ่ืน 475 ในอีกดา้นหน่ึง คน 
เท่ียงธรรมก็ไม่จาํเป็นท่ีจะตอ้งแสร้งเป็น บางส่ิงท่ีเขาไม่ไดเ้ป็นเพราะวา่เขากาํลงัเดินบน
เส้นทางท่ีถูกตอ้งอยู่  (‚เขาทาํใหท้างของเขาแน่นอน ”) จงเปรียบเทียบคาํพยานของพยาน
เทจ็ ท่ีมีต่อพระเยซูกบัคาํพยานของพระเยซูเอง (มธ. 26:59-64; 27:11-14) 

 

21:30  ‚ไม่มีปัญญา ”  “ ไม่มีความเขา้ใจ ” หรือ ‚ไม่มีคาํปรึกษา ” ใดท่ีจ ะ “เอาชนะพระเจา้ได้ ”   
พระวจนะของพระองคเ์ป็นความจริง (ยน . 17:17) ตวัอยา่งเช่น ไม่มีทฤษฎีของการท่ี
จกัรวาล ไดบ้งัเกิดมาและการอธิบายถึงวธีิท่ีมนัทาํการขดัแยง้กบัการเปิดเผยตามพระคมัภีร์
จะยนื หยดัอยูไ่ด ้แนวคิดต่างๆ เช่นนั้นจะพิสูจน์วา่เทจ็ในท่ีสุด ไม่มีคาํ ปรึกษาใดแสวงหาท่ี
ลบลา้ง นํ้าพระทยัของพระเจา้จะสามารถสาํเร็จได ้ เพราะวา่พระองคท์รงมี อาํนาจสิทธ์ิขาด 
กษตัริย์ อาสาไดแ้สดงออกถึงความมัน่ใจ ของเขาในความจริงท่ีไดส้าํแดง ออกตรงน่ีในคาํ
อธิษฐาน ของเขา (2 พศด. 14:11) 

 

21:31  แมว้า่มนุษยว์างแผนการของเขาและตระเตรียมสาํหรับส่ิงท่ี เขาคาดหวงัอยา่งดีท่ีสุดท่ีเขา  
สามารถทาํได ้ (“มา้ก็เตรียมไวพ้ร้อมแลว้สาํหรับวนัสงคราม ”) พระเจา้ก็กาํหนดผลลพัธ์  
สุดทา้ย   น่ีไม่ใช่ท่ีจ ะหา้มปรามการตระเตรียมท่ีละเอียด ซ่ึงเป็นส่วนท่ีดีกวา่ของปัญญา   
มนั เป็นการย ํ้าเ ตือนถึงอาํนาจสิทธ์ิขาดของพระเจา้ พระองคเ์ป็นผูท่ี้ สมควรต่อช่ือเสียง 
(“ชยั ชนะเป็นของพระเจา้”) เม่ือแผนการของเราสาํเร็จอยา่งดี กษตัริยเ์ฮเซคียาห์ไดป้ระสบ
กบั การช่วยกูข้องพระเจา้เม่ือคนอสัซีเรียไดโ้จมตีกรุงเยรูซาเล็ม และอยา่งไม่สงสัยเลยวา่
เขาได ้ใหช่ื้อเสียงแด่พระเจา้สาํหรับชยัชนะ (2 พกษ.  18-19; อสย. 36-37) 

 

22:1     ‚ในวฒันธรรมสมยัใหม่ ท่ีชอบสาํราญ และแสวงหาความเพลิดเพลินนั้น คุณลกัษณะและ  



ช่ือเสียงก็มีแนวทางของการถูกละเลยถา้ไม่ไดถู้กโจมตีอยา่งแทจ้ริง อยา่งไรก็ตาม คุณค่าแท้ 
ตอ้งเป็นท่ีเห็นได ้ไม่ใช่ในส่ิงท่ีบุคคลหน่ึงมีแต่ในส่ิงท่ีเขาหรือเธอเป็นอยา่งแทจ้ริง ช่ือเสียง 
ดีเป็นเงินทองผูซ่ึ้งเงินตราของเขานั้นไม่ไดถู้กกระทบโดยความสาํเร็จหรือความลม้เหลว  
ของโลกทางวตัถุ”476 

 

‚ความโปรดปราน ‛ ในสายตาของคนอ่ืนๆ บา งทีเป็นความหมายของบรรทดัท่ีสอง  ช่ือ 
และอิทธิพลของโมเสสก็ไดด้าํเนินไปตลอดหลายศตวรรษ ส่วนบรรดานกัวชิาการยงัคงโต้  
เถียงเก่ียวกบัช่ือของฟาโรห์แห่งพระธรรมอพยพ ผูซ่ึ้งบางทีเป็นบุคคลท่ีมีอาํนาจและมัง่คัง่  
ท่ีสุดในสมยัของเขา พระเยซูไม่ไดมี้ความร่ํารวยทางโลก แต่ “ช่ือท่ีดี” และ “ความโปรด  
ปราน” ของพระองคก์็เหนือกวา่คนอ่ืนๆ ทั้งหมด   

 

22:2  เน่ืองจากวา่ “คนมัง่คัง่” และ “คนยากจน” มี “พระผูส้ร้าง” องคเ์ดียวกนั พวกเขาก็มี  ความ
เป็นมนุษยแ์ละคุณค่า “อยา่งเดียวกนั ” ในสายพระเนตรของพระเจา้ ทุกคนก็มีคุณค่า  และ
ความมีเกียรติเท่าเทียมกนั ดงันั้นเราควรนบั ถือพวกเขาเช่นนั้น (เปรียบเทียบ 3:31-33; 
14:31; 17:5, 15; 29:13; โยบ 34:19) น่ีเป็นการเปิดเผยท่ี สาํคญัเพราะวา่คนมัง่คัง่มีแนวโนม้  
ท่ีจะกดข่ีคนยากจน และคนยาก จนมีแนวโนม้ท่ีจะดูถูกคนมัง่คัง่ ตามปกติแลว้  การกดข่ีมา 
จากขา้งบนลงไปยงัข้ างล่าง คือจากผูค้นท่ีมีอาํนาจ ตวัอยา่งของพระคมัภีร์ก็รวมถึงการ  
ละเมิดของดาวดิท่ีมีต่อบทัเชบาและอุรีอาห์ (2 ซมอ. 11) การฆ่านาโ บทโดยเยเซเบล (1 
พกษ. 21) และการปฏิบติัของทาสท่ีเป็นเจา้หน้ีท่ีมีต่อทาสท่ีเป็นลูกหน้ีในคาํอุปมาของ  พระ
เยซูเร่ืองทาสท่ีไม่ใหอ้ภยั (มธ. 18:21-35) 

 

22:3  การประยกุตใ์ชอ้ยา่งหน่ึงของสุภาษิตท่ีชดัเจนน้ีก็คือ การอพยพออกไปในเส้นทางของพายุ  
ทอร์นาโดหรือพายเุฮอริเคนท่ีกาํลงัจะเกิดข้ึนก็ดีกวา่การไม่เคล่ือนท่ีและการพยายามท่ีจะฝ่า
ฟันมนั    การประยกุตใ์ชอี้กอยา่งหน่ึงก็คือการเช่ือข่าวสารของข่าวประเสริฐเม่ือพิจารณา
ถึง การพิพากษาในอนาคต อยา่งไม่สงสัยแลว้ สุภาษิตน้ีประยกุตใ์ชก้บัการซ่อนตวัของ
บุคคล  หน่ึงจากความชัว่ร้ายทางศีลธรรม เช่นเดียวกบัอนัตรายทางกายภาพ (เปรียบเทียบ 
14:15, 18; 27:12) นายคุกชาวฟีลิปปีไดเ้ห็นล่วงหนา้ถึงอนัตรายของเขาและไดแ้สวงหา
ความรอด (กจ. 16:25-34)   อุรีอาห์ท่ีน่าสงสารไม่ไดเ้ห็นถึงอนัตรายท่ีดาวดิไดว้างแผนไว้
สาํหรับเขา และเขาก็ไดต้ายไป (2 ซมอ. 11:6-17) 

 

22:4    ‚คุณค่าเชิงบวกของการเช่ือฟังตามพระคมัภีร์ก็ถูกสรุปไวอ้ยา่งเรียบง่ายในบรรทดั  



   ท่ีประกอบข้ึนเหล่าน้ี” 477 

 

‚ความถ่อมใจ” และ “ความยาํเกรงพระเจา้ ” เป็นสองดา้นของเหรียญอนัเดียวกนั ดา้น  หน่ึง
ก็มองดูท่ีตนเองและอีกดา้นหน่ึงก็มองดูท่ีพระเจา้ดว้ยการนบัถือท่ีมีต่ อพระองค ์รางวลั คือ 
“ความมัง่คัง่ เกียรติ และชีวติ ” ตามปกติแลว้ก็ติดตามมา (เปรียบเทียบ  21:21; 1 ปต. 5:5-6) 
อบัราฮมัไดป้ระสบกบัรางวลัเหล่าน้ีทั้งหมดอยา่งสมบูรณ์ในระหวา่งชัว่ชีวติของเขาและ  
หลงัจากนั้น   

 

22:5  ‚หนาม” ก็เจบ็ปวด และ “บ่วง” ก็ทาํใหติ้ดกบั   ค น “ตลบตะแลง” คือผูท่ี้คดโกงผูซ่ึ้งไม่ใช้ 
เส้นทางตรงในการติดตามนํ้าพระทยัของพระเจา้ตลอดชีวติ บุคคลเช่นนั้นสามารถคาดหวงั  
ถึงการล่อใหติ้ดกบัท่ี เจบ็ปวดมากมายได ้ตรงกนัขา้มกบั คนชอบธรรมผูด้าํเนินในทางของ  
พระเจา้อยา่งระมดัระวงั ระหวา่งตอนตน้ๆ ของชีวติของยาโคบนั้น ดูเหมือ นวา่เขาไดจ้าก  
หยอ่มหนามอันหน่ึงไปยงัหยอ่มหยามอีกอนัหน่ึง ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้ก็เน่ืองจ ากการตลบ  ตะ
แลงสองใจของเขา 

 

22:6     ‚ฝึกฝน” (คาํฮีบรู ฮานัค) หมายถึงท่ีจะอุทิศ (เปรียบเทียบ ฉธบ . 20:5; 1 พกษ. 8:63; 2 พศด. 
7:5; ดนล . 3:2) มนัมีแนวคิดของการทาํใหแ้คบ และในขอ้น้ีก็ บ่งบอกถึงการทาํให้
พฤติกรรม  ของเด็กมุ่งไปในทางแห่งปัญญา การนาํพานั้นอาจรวมถึงการอุทิศเขาหรือเธอ
แด่พระเจา้ และการตระเตรียมเด็กเพื่อความรับผดิชอบต่างๆ ในอนาคตและวยัผูใ้หญ่478 

 

‚. . . เม่ือบุคคลหน่ึงถอยกลบั ไปเพื่อจะประเมินพระธรรมสุภาษิต ก็ไม่มีหนา้ท่ีอ่ืน  
ใดท่ีคิดวา่เป็นของพอ่แม่มากกวา่หนา้ท่ีของการใหก้ารศึกษาแก่ลูกๆ” 479 

 
  คาํฮีบรูท่ีแปลวา่ ”เด็ก “คือ นาฮาร์ ซ่ึงตามปกติแลว้อา้งอิงถึง ”ผูช้ายท่ีแต่งงานไดใ้นขณะท่ี 
  ยงัเป็นโสด“[480] ดงันั้น ”เด็ก “ในท่ีน่ีไม่ใช่เด็กตวัเล็กๆ แต่เป็นเด็กหนุ่มแห่งวยัท่ีแต่งงาน 
  ได ้
 
   ”ตามทลัมุดนั้น ชายหนุ่มไดถู้กสาปแช่งถา้เขาไม่ไดแ้ต่งงาน ณ วยัยีสิ่บปี (เปรียบ 
   เทียบ อสย. 54:6; สภษ. 2:17; 5:18; ยอล. 1:8)‛481 

 

“ในทางท่ีเขาควรจะเดินไป ” หมายถึงต ามตวัอกัษรวา่ “ตามทางของเขา ” มนัอาจหมายถึง 



ตามบุคลิกภาพ  การแสดงออกทางอา รมณ์  การตอบสนองต่า งๆ หรือระยะ ชีวติของเข า482  
ในอีกดา้นหน่ึงมนัอาจหมายถึงทางท่ีเขาควรจะไป 483 ไวยากรณ์ภาษาฮีบรูก็เห็นพอ้งต่อการ  
แปลทั้งสองอยา่ง    อยา่งไรก็ตาม บริบทก็นิยมมุมมองอนัท่ีสอง “ทาง” ในสุภาษิตตามปกติ  
แลว้หมายถึง ทางท่ีบุคคลหน่ึงใชต้ลอดชีวติ ไม่ใช่บุคลิ กภาพ การแสดงออก ทางอารมณ์
หรือ ระยะในชีวติของบุคคลหน่ึง ดงันั้นขอ้น้ีกาํลงักล่าววา่ พอ่แม่ควรฝึกฝนเด็กในทางแห่ง 
ปัญญานัน่คือการดาํเนินชีวติในความยาํเกรงพระเจา้484 

 
  ถา้คนหน่ึงถืออีกความหมายหน่ึง (” ตามทางของเขา “ ) นั้น สุภาษิตน้ีดูเหมือนเตือนพอ่แม่  
  วา่ถา้พวกเขาฝึกเด็กหนุ่มขอ งพวกเขาและปล่อยเขาใหไ้ปตามทางของเขาเอง พวกเขาก็  
  สามารถคาดหวงัไดว้า่เด็กหนุ่มนั้นจะดาํเนินไปตามเส้นทางท่ีแยน้ี่ในชีวติขา้งหนา้485 
 

ส่วนท่ีสองของขอ้น้ีไดท้า้ทายความ เช่ือของพอ่แม่ในทางธรรมหลายคน เป็นท่ีชดัเจนวา่ 
เด็กๆ  ท่ีไดรั้บการฝึกฝนท่ีดีก็ไดป้ฏิเสธทางแห่ง ปัญญาภายหลงัในชีวติ    การอธิบาย
สาํหรับ  พระสัญญาท่ีดูเหมือนผดิพลาดน้ีก็อยูใ่นความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งถึงส่ิงท่ีสุภาษิต
หมายถึง 

 

“สุภาษิตเป็นกลไกทางวรรณกรรมซ่ึงความจริงโดยทัว่ไปนั้นถูกนาํมาเพื่อจะส่งผล  
ต่อสถานการณ์ท่ีเฉพาะเจาะจง สุภาษิตหลายอยา่งก็ไม่ใช่การรับรองอย่ างส้ินเชิง  
เพราะวา่สุภาษิตเหล่านั้นก็แสดงออกถึงความจริงต่างๆท่ีจาํเป็นตอ้งมีเง่ือนไขโดย  
สถานการณ์ต่างๆท่ีมีอยูท่ ัว่ไป    ตวัอยา่งเช่น ขอ้ 3-4, 9, 11, 16, 29 ก็ไม่ไดแ้สดง  
ออกถึงพระสัญญาต่างๆ  ท่ีเป็นการ ผกูมดัอยูเ่สมอ แมว้า่สุภาษิตต่างๆ ก็เป็นจริง
โดย ทัว่ไปและโดยปกติ ขอ้ยกเวน้บางคร้ังบางคราวอาจถูกหมายเหตุไว้  น่ีอาจเป็น
เพราะ ความตั้งใจส่วนตวัหรือการไม่เช่ือฟังอยา่งจงใจของแต่ละบุคคลท่ีเลือกท่ีจะ
ไปตาม ทางของเขาเอง นัน่คือ ทางแห่งความโง่เข ลาแทนท่ีจะเป็นทางแห่งปัญญา
...อยา่งไร  ก็ตาม มนัก็เป็นจริงโดยทัว่ไปท่ีวา่ เด็กส่วนใหญ่ท่ีไดถู้กเล้ียงดูในบา้น
ของคริสเตียน ภายใตอิ้ทธิพลของพอ่แม่ในทางธรรม ผูซ่ึ้งสอนและดาํเนินชีวติ
ตามมาตรฐานของ พระเจา้ (เปรียบเทียบ อฟ. 6:4) ก็ทาํตามการฝึกฝนนั้น”486 

 

เป็นท่ีชดัเจนวา่ สุภาษิตน้ีไม่ไดก้ล่าวถึงพระสัญญาตามพระคมัภีร์ 487 ตรงกนัขา้ม การ
เปิดเผย  ของพระคมัภีร์ในท่ีอ่ืนๆ คือวา่พระเจา้อนุญาตใหผู้ค้นท่ีจะทาํการตดัสินใจต่างๆ  
ของพวก เขาเอง พระองคไ์ม่ไดบ้งัคบัใหพ้วกเขาท่ีจะทาํส่ิงท่ีถูกตอ้ง (เปรียบเทียบ 2:11-15; 



5:11-14; อสค. 18:20) น่ีรวมถึงเด็กๆ ขณะท่ีพวกเขาเติบโตข้ึน 

 

“สรุปแลว้  สุภาษิตสัญญาแก่ผูใ้ห้ ความรู้วา่ การริเร่ิมทางศีลธรรม ดั้งเดิม  
และแรกเร่ิมของเขาก็มีผลกระทบถาวรต่อบุคคลตลอดไป    แต่นัน่ไม่ใช่  
ความจริงทั้งหมดเก่ียวกบัการศึกษาทางศาสนา”488 

 

อิทธิพลต่างๆ ของมารดาของทิโมธีและยายของเขาไดมี้บทบาทท่ีสาํคญัในการกาํหนดเส้น  
ทางแห่งชีวติของเขาตลอดไป (2 ทธ. 1:5; 3:14-15) แมว้า่เป็นท่ีชดัเจนวา่บิดาของเขาเป็นผู ้  
ไม่เช่ือ (กจ. 16:1) 

 

22:7     ขอ้น้ีไม่ไดห้า้มการยมื ในอิสราเอ ลนั้น คนยวิก็ยมืจากกนัและกนั กฎหมายของโมเสสได้  
อนุญาตส่ิงน้ีแต่ไดป้ระณามการคิดดอกเบ้ียจากคนยวิคนอ่ืนๆ (อพย. 22:25; ฉธบ. 23:19; 
28:12, 14) แมว้่าคนอิสราเอลอาจคิดดอกเบ้ียจากคนต่างชาติได ้ (ฉธบ. 23:20) พนัธสัญญา 
ใหม่ก็ไม่ไดห้า้มการยมืเช่นกนั แมว้า่ไดห้า้มการไม่ชาํระหน้ี (รม. 13:6-8) เป็นการไม่ฉลาด  
ท่ีจะเป็นหน้ีในบางสถานการณ์ แต่เป็นการไปไกลเกินไปท่ีจะกล่าววา่ พระคมัภีร์ประณาม  
การเป็นหน้ี 

 

“ในขณะท่ีจาํนวนท่ีพอควรของหน้ีท่ีจริงใจก็ถูกคาดหวงัในโลกของทุกวนัน้ี และ  
ทุกคนก็ตอ้งการท่ีจะบรรลุอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีดี  เราตอ้งระมดัระวงัท่ีจะไม่เขา้  
ใจผดิวา่การทึกทกั เอาเป็นความเช่ือ อยา่งท่ีคติพจน์ท่ีคุน้เคยกล่าวไวว้า่ ‘เม่ือ
รายจ่าย  ของคุณมากกวา่รายไดข้องคุณ  จาก นั้นค่าใชจ่้ายประจาํของคุณก็เป็น
ความล่มจม ของคุณ’”489 

 

ขอ้น้ีเตือนผูย้มืวา่ เขาทาํใหต้วัเขาเองอยูใ่นจุดท่ีไม่มัน่คงโดยการยมื    เขาก็พึ่งพาอีกคน
หน่ึง  หรือคนอ่ืนๆ  โดยการยมืและผูใ้หย้มืท่ีไม่ มีหลกัศีลธรรมอาจเอาเปรียบเขา ผูใ้หย้มื
ส่วนใหญ่  จะไม่เอาเปรียบใครคนหน่ึ งท่ียมืจากพวกเขา แต่ผูย้มืควรตระหนกัถึงความ
รับผดิชอบน้ี 

 

“ขอ้น้ีอาจอา้งอิงถึงการปฏิบติัโดยทัว่ไปอยา่งชดัเจนของคนอิสราเอลท่ีขายพวก
เขาเองไปเป็นทาสเพื่อจะชาํระหน้ีของพวกเขา (ดู อพย. 21:2-7) มนัไม่ไดแ้ตกต่าง  
อยา่งเห็นไดจ้ากคนเป็นหน้ีสมยัใหม่ผูซ่ึ้งทาํงานเพื่อจะชาํระหน้ีของพวกเขา”490 



 

หน่ึงในพวกผูเ้ผยพระวจนะท่ียาํเกรงพระเจา้ในสมยัของเอลีชาไดต้ายไป และไดล้ะหน้ีไว้
กบัภรรยาของเขา เธอไดร้้องขอความช่วยเหลือจากเอลีชาเพราะเจา้หน้ีตอ้งการท่ีจะเอา
บุตรชาย สองคนของเธอไปเป็นทาสในฐานะการชาํระ (2 พกษ. 4:1) 

 

22:8     ขอ้น้ีตระเตรียมการหนุนใจไวส้าํหรับคนท่ีถูกกดข่ี บรรทดัสุดทา้ยทาํใหผู้ท้นทุกขแ์น่ใจวา่  
ในท่ีสุดแลว้พระเจา้จะทาํลายไมแ้ห่งการกดข่ี (‚ไมแ้ห่งความเดือดดาลของเขา”) ของบุคคล  
ท่ีหวา่นอยติุธรรม (เปรียบเทียบ 24:16; กท. 6:7) ฟาโรห์แห่งพระธรรมอพยพก็เป็นกรณี  ใน
ประเด็นน้ี 

 

22:9 สุภาษิตน้ีก็ช้ีแจงทั้งผลลพัธ์และสาเหตุแห่งความใจกวา้ง ผลลพัธ์ของการเป็นคน “ใจกวา้ง” 
ก็คือพระพรของพระเจา้ (เปรียบเทียบ 19:17; 2 คร. 9:6) สาเหตุก็คือการใหบ้างส่ิงท่ีบุคคล  
หน่ึงมีแก่บรรดาผูท่ี้ขดัสน (เปรียบเทียบ ลก . 14:13) เอเบดเมเลคคนเอธิโอเปียไดเ้ล้ียงดู  
เยเรมียใ์นคุกใตดิ้น และพระเจา้ไดอ้วยพรเขาโดยการสงวนชีวติของเขาไวร้ะหวา่งการโอบ  
ลอ้มของคนบาบิโลน (ยรม. 38:6-13; 39:15-18) 

 

22:10  ‚คนมกัเยาะเยย้” คือผูท่ี้เยาะเยย้และต่อตา้นส่ิงท่ีถูกตอ้งและดี (เปรียบเทียบ 18:6) ฮาการ์ ได้
พิสูจน์วา่เป็นแหล่งแห่งความระคายเคืองต่อซาราห์ ดว้ยการรับรองจากพระเจา้ อบัราฮมั จึง
ไดข้บัไล่เธอออกไปจากบริเวณท่ีอยูข่องเขา (ปฐก. 21:9-14) 

 

‚ในเชิงปฏิบติันั้น คนมกัเยาะเยย้พระธรรมน้ีอยา่งเดียวกนักบัผูต่้อวา่ใน  1 โครินธ์ 
5   คนเช่นนั้นสามารถก่อความเสียหาย เหลือพรรณนาท่ามกลางหมู่คนของ
ประชากร ของพระเจา้ได ้การพดูชัว่ร้ายท่ีร้ายกาจของเขาพร้อมกบัการดูถูกของเขา
ท่ีมีต่อการ ยบัย ั้งในทางธรรมทั้งหมดเหมือนกบัผงฟูท่ีถูกใส่ไวใ้นอาหาร ถา้ไม่ถูก
ตรวจสอบก็  จะทาํการต่อไปจนกระทัง่อาหารทั้งหมดฟูข้ึน   ดงันั้นความจาํเป็น
ของการเช่ือฟัง  พระวจนะของพระเจา้ก็คือวา่ ‘จงกาํจดัคนชัว่ช้ านั้นออกจากพวก
ท่านเสียเถิด’ (1 คร. 5:11-13)‛ 491 

 

‚คนมกัเยาะเยย้หรือคนดูหม่ิน (ดู สดด . 1:1) เป็นบุคคลท่ีตั้งมัน่ในอุปนิสัยท่ีโง่
เขลา  และเยย้อยา่งมากจนพวกเขาหวัเราะเยาะบรรดาผูท่ี้พยายามท่ีจะทาํส่ิงท่ี
ถูกตอ้ง (ดู 1:22; 3:34; 9:7- 8)‛492 



 

22:11 มีการเช่ือมโยง ระหวา่ง “ความบริสุทธ์ิของใจ ” และ “”ถอ้ยคาํท่ีกรุณา ” (เปรียบเทียบ มธ . 
12:34) คุณสมบติัทั้งสองน้ีก็ทาํใหผู้ค้นเป็นท่ีรักต่อบรรดาผูท่ี้อยูใ่นตาํแหน่งแห่งอาํนาจ   
จง พิจารณาถึงผลลพัธ์สุดทา้ยของโมรเดคยัท่ีชอบธรรม (อสธ. 10:2-3) 

 

22:12  ‚พระเนตรของพระเจา้” แสดงถึงการต่ืนตวัทางศีลธรรมของพระองค ์ เป็นท่ีชดัเจนวา่ ความ 
หมายของบรรทดัแรกก็คือ พระเจา้ซ่ึงตระหนกัถึงเร่ืองราวทางศีลธรรม นั้นปกป้องถอ้ยคาํ  
แห่งผูเ้ป็นกระบอกเสียงแทนท่ีสัตยซ่ื์อ (บรรดาครูแห่ง “ความรู้”) ของพระองค ์  บรรทดัท่ี  
สองท่ีตรงกนัขา้มก็ใหส่ิ้งท่ีตรงขา้ม คือ พระองคจ์ะลม้ลา้งหรือลบลา้งถอ้ยคาํของบรรดาผู ้  
ท่ีปฏิเสธถอ้ยคาํแห่งความจริงของพระองคอ์ยา่งอกตญัํู 493 พระเจา้ไดรั้กษาและบรรลุคาํ  
เผยพระวจนะของเยเรมียเ์ก่ียวกบัการถูกทาํลายของกรุงเยรูซาเล็ม แต่พระองคไ์ดล้บลา้งคาํ  
เผยพระวจนะของผูเ้ผยพระวจนะเทจ็ฮานนัยาห์ท่ีบอกวา่กรุงนั้ นจะไม่ล่มสลาย  และพระ - 
องคไ์ดป้ระหารเขาเสีย (ยรม. 28) 

 

22:13 คนเกียจคร้านแกต้วัถึงความเกียจคร้านของเขาโดยการดึงดูดใจไปท่ีความเป็นไปไดท่ี้ไม่น่า  
เป็นไปได ้(เปรียบเทียบ 12:27; 15:19; 19:24; 21:25; 26:13)    

 
   ”เขากล่าวถึงสิงโต แต่ไม่ไดพ้ิจารณาถึงอนัตรายแทข้องเขาจากมารซ่ึงเป็นสิงโตท่ี  

 เท่ียวเสาะหาซ่ึงอยูบ่นเตียงกบัเขาและความข้ีเกียจของเขาเองท่ีฆ่าเขา“494 

 
 เบไนยาห์ช่างเป็นบุคคลประเภทท่ีแตกต่างจริงๆ เขาเป็นหน่ึงในวรีบุรุษของดาวดิผูไ้ด้   “ลง 

ไปฆ่าสิงห์ในบ่อในวนัท่ีหิมะตก” (2 ซมอ. 23:20) 

 

22:14  ซาโลมอนไดเ้ปรีย บเทียบ “ปาก” ของหญิงชัว่กบั “หลุมลึก ” เธอไดล่้อลวงคนท่ีอ่อนต่อ
โลก  ไปสู่ท่ีแห่งอนัตราย ซ่ึงพวกเขาไม่สามารถหลีกหนีโดยท่ีไม่ไดรั้บบาดเจบ็ได ้ดว้ย
ถอ้ยคาํท่ี  ประจบสอพลอและถึงเป็นถึงตาย  (เปรียบเทียบ 2:16-19; 6:23-35; 7:4- 27) 
บรรดาผูท่ี้ยอม  จาํนนต่อการทดลองของเธอ ไม่ไดท้าํอยา่งนั้นเน่ืองจากพระเจา้ได ้
“สาปแช่ง” พวกเขาแต่ ก่อน แต่การสาปแช่งของพระเจา้อยูบ่นพวกเขา (พวกเขาประสบกบั
ผลลพัธ์ต่างๆ) เพราะ พวกเขาไดย้อมต่ออิทธิพลท่ีล่อลวงของเธอ ยดูาห์ไดพ้บวา่ตวัเขาเอง
ติดกบัดกัหลงั จากท่ีเขา ไดมี้ความสัมพนัธ์เชิงชูส้าวกบัทามาร์ลูกสะใภข้องเขา (ปฐก. 38)   

 



22:15  เด็กๆ แสดงออกถึง “ความโง่เขลา” โดยการทาํใหเ้วลาเสียเปล่า การทาํส่ิงต่างๆ ท่ีอนัตราย 
และการใชท้กัษะแล ะความสามารถของพวกเขาในทางท่ีผดิ แต่ “การตีสอน ” สามารถ
แกไ้ข  แนวโนม้ตามธรรมชาติเหล่าน้ี ทาํใหพ้วกเขาเป็นผูใ้ หญ่ข้ึนและฉลาดข้ึนได ้
(เปรียบเทียบ 13:24; 19:18) เป็นท่ีน่าเสียดายท่ีอบัซาโลมและอาโดนียาห์ไดเ้ติบโตข้ึนโดย
ปราศจากการ ตีสอนของพอ่แม่ท่ีเพียงพอและพวกเขาไดรั้กษาทางต่างๆ ท่ีโง่เขลาของพวก
เขาไว ้ (2 ซมอ. 14; 1 พกษ. 1:5-6) 

 

22:16     ขอ้น้ีเตือนสองแนวทางท่ีดึงดูดใจในการหาเงินให้ไดม้ากข้ึน ไม่วา่แนวทางไหนก็ไม่ไดใ้ห้  
ประโยชน์ ในระยะยาว แ นวทางแรกก็คือท่ีจะบีบบงัคบัเอาจากคนยากจนเท่าท่ีเป็นไปได้
มาก ท่ีสุด เจา้ของบา้นเช่าก็รู้กนักระฉ่อนสาํหรับการทาํอยา่งน้ี   แนวทางท่ีสองก็คือท่ีจะติด
สิน บนคนร่ํารวย  การปฏิบติัต่อท่ีพิเศษแก่พวกเขาพร้อมกบัการคาดห วงัท่ีจะไดรั้บ “ความ 
โปรดปรานตอบแทน ” การมอบของขวญัใหแ้ก่คนมัง่คัง่เพื่อประกนัความโปรดปรานของ 
พวกเขา ก็เป็น อีก ตวัอยา่ง หน่ึง ซ่ึงใหโ้ดย ไม่ใช่เน่ืองจากความรักท่ีมีต่อ พวกเขา 
(เปรียบเทียบ 14:31; 19:17; 28:3) เยเซเบลไดก้ดข่ีคนยากจนเพื่อท่ีจะไดรั้บนามาใหแ้ก่สามี
ของเธอ ซ่ึงเขา ไม่จาํเป็นท่ีจะตอ้งมี (1 พกษ. 21) และเฟลิกส์ไดพ้ยายามท่ีจะทาํใหเ้ปาโลให้
สินบนแก่ “คนร่ํารวย” ซ่ึงก็คือเฟลิกส์เอง (กจ. 24:26) 

 

III.   การรวบรวมที ่3: สามสิบค ากล่าวของผู้ฉลาด 22:17—24:22 

 

 ส่วนหลกัอนัท่ีสามของพระธรรมสุภาษิตเร่ิมตน้ดว้ย 22:17 ส่ิงน้ีก็ชดัเจนจากขอ้บ่งช้ีหลายอยา่ง อีก 
คร้ังหน่ึงท่ีสุภาษิตต่างๆ  ก็ยาวข้ึนจากคู่เหมือนหน่ึงขอ้โดยพื้นฐานท่ีแสดงลกัษณะของ 10:1-22:16 (เปรียบ 
เทียบ บทท่ี 1-9)    วลี “บุตรชายของเรา ” ก็ปรากฏอีกคร่ึงหน่ึงดว้ย อยา่งเช่นในบทท่ี 1-9    ประการท่ีสาม  
เราอ่านใน 22:20 (ในตวับทภาษาฮีบรู ) วา่ กลุ่มของ 30 คาํกล่าวจะติดตามมา    บรรดาผูแ้ปลของ NASB ได ้
แปลขอ้น้ีวา่ “เราไดเ้ขียนส่ิงต่างๆ ท่ียอดเย่ียมใหแ้ก่เจา้มิใช่หรือ. . .” 

 

 การเนน้ใน 22:17-24:34 ซ่ึงรวมถึงการรวบรวมอนัท่ี 4 ของสุภาษิต (หกคาํกล่าวท่ีมากข้ึนของคน  
ฉลาด 24:23-24) อยูใ่นความสาํคญัของการประยกุตใ์ชค้าํแนะนาํท่ีไดใ้หม้าก่อนหนา้นั้น  เดลลิสซ์ไดถื้อวา่ 
22:17-24:22 และ 24:23-34 เป็นภาคผนวกหรือส่วนเพิ่มเติมทั้งสองต่อ “หนงัสือท่ีเก่ากวา่ของพระธรรม  
สุภาษิต” (นัน่คือ  10:1-22:16).495 ในหลายแง่นั้น คาํกล่าวเหล่าน้ีคลา้ยกบั 1:1-9:18 มากกวา่สุภาษิตต่างๆ ใน  
10:1-22:16.496 

 



การเน้น ส่วน 

คุณค่าของปัญญา บทท่ี 1—9 

ตวัอยา่งของปัญญา 10:1—22:16 

การประยกุตใ์ชปั้ญญา 22:17—24:34 

 

 เหตุผลท่ีนกัวชิาการหลายคนเช่ือวา่ซาโลมอนไม่ไดเ้ขียน 36 คาํกล่าวของคนฉลาด (22:17-24:34) 
คือส่ิงน้ี  ช่ือเร่ือง “ขอ้ความเหล่าน้ีเป็นคาํกล่าวของปราชญด์ว้ย [หรือ พวกคนฉลาด ซ่ึงเป็นพหูพจน์ ]‛ ใน 
24:23ก ก็บ่งบอกถึงผูเ้ขียนหลายคนแทนท่ีจะเป็นคนเดียว 

 

“พหูพจน์ของพวกคนฉลาดก็ช้ีไปยงัการมีชีวติอยูข่องชนชั้นพิเศษของพวกนกัปราชญ ์ผูซ่ึ้งเป็นครู  
หรือนกัเขียนท่ีใชก้ ารพดู การกล่าวคาํพดูขอ งคนเหล่าน้ีก็ก่อใหเ้กิดเน้ือแทท่ี้แตกต่างของความคิด 
ซ่ึงเป็นส่วนท่ีไดถู้กสงวนไวใ้นพระธรรมสุภาษิต. . .”497 

 

 คาํวา่ “ดว้ย” ใน 24:23ก เป็นท่ีชดัเจนวา่อา้งอิงถึงช่ือเร่ืองท่ีคลา้ยกนัใน 22:17 ซ่ึงบ่งบอกวา่ นกั 
ปราชญเ์หล่าน้ีไม่ใช่ซาโลมอนท่ีไดเ้ขียนสุภาษิตต่างๆ ใน 22:17—24:22  

 

 36 คาํกล่าวแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม: ‚30 คาํกล่าวของปราชญ์ ” (22:17) และ 6 ‚คาํกล่าวของปราชญ์ ” 
อีก (24:23) 

 

 นกัวชิาการหลายคนไดเ้รียกความสนใจไปสู่ความคลา้ยคลึงกนัระหวา่งสุภาษิต 22:17—24:22 ซ่ึงก็ 
คือ 30 คาํกล่าวของปราชญ์ กบัคาํสั่งสอนของ อามน -เอม-โอเพ 498 คาํสั่งสอนของ อามน -เอม-โอเพ  เป็น
ช้ินส่วน ของวรรณกรรมทางปัญญาของอียปิตท่ี์บรรดานกัวชิาการไดร้ะบุวนัท่ีในสมยัอาณาจกัรใหม่ (1558-
1085 กคศ.)    ทั้งสองชุดของสุภาษิตก็ประกอบดว้ยแต่ละ 30 คาํกล่าว  ทั้งสองชุดก็ใชค้าํวา่ “บุตรชาย” และ
ทั้งสอง  ชุดก็ตามอยา่งการออกแบบโ ครงสร้างท่ีเหมือนกนั    การออกแบบน้ีรวมถึงบทนาํท่ีกล่าววา่ทาํไม
ผูเ้ขียนให ้สั่งสอนท่ีติดตามมาดว้ย 30 ส่วนท่ีเป็นเอกเทศของ คาํกล่าวในหวัขอ้ท่ีหลากหลาย    อยา่งไรก็ตาม 
ความแตก ต่างระหวา่งการรวบรวมสองอยา่งน้ีก็สาํคญั ผูเ้ขียนหรือบรรดาผูเ้ขียนของสุภาษิตตามพระคมัภี ร์ 
ซ่ึงเป็นท่ี  ชดัเจนวา่ไม่ใช่ซาโลมอน ไดก้ล่าววา่จุดประสงคข์องพวกเขาก็คือ  “ความไวว้างใจ (ของบรรดา
ผูอ่้าน) จะอยู่ ในพระเจา้” (22:19) อยา่งไรก็ตาม อามน -เอม-โอเพไม่ไดแ้สดงออกถึงความหวงัเช่นนั้นหรือ
ความเช่ือใดๆ ใน พระเจา้ท่ีเป็นส่วนตวั อยา่งท่ีไดอ้า้งอิงไปก่อน หนา้นั้น จุดประสงคข์องบรรดาผูเ้ขียนพระ
คมัภีร์และความเช่ือ  ก็แยกแยะพระธรรมสุภาษิตจากวรรณกรรมทางปัญญาของโลกตะวนัออก                  



ใกลโ้บราณทั้งส้ิน499 

 

ก.  บทน าสู่ 30 ค ากล่าว 22:17-21 

 

 อยา่งเช่นในบทท่ี 1-9 ผูเ้ขียนไดเ้ร่ิมตน้ส่วนน้ีของพระธรรมเล่มน้ีดว้ยการกระตุน้ใหฟั้งและ ให้ ใส่
ใจต่อถอ้ยคาํของปัญญาท่ีตามมา เหตุผลท่ีผูเ้ขียนใหแ้ก่สุภาษิตต่างๆ ท่ีตามมาก็แนะนาํถึง 30 คาํกล่าว 

 

“บทนาํท่ียดืยาวออกไปน้ีก็ย ํ้าเตือนเราวา่คาํกล่าวท่ีฉลาดไม่ใช่ช้ินส่วนของความอยากรู้อยากเห็น แต่
ส่ิงเหล่าน้ีเป็นการเปิดเผย และการเปิดเผยก็เรียกร้องการตอบสนอง”500 

 

 แรกสุด ก็มีการเรียก (ขอ้ 17) ท่ีติดตามมาดว้ยแรงจูงใจสามอยา่ง  การเก็บรักษาปัญญาอนัเป็นท่ี  พึง
พอใจ (ขอ้ 18), ความวางใจท่ีลึกซ้ึงข้ึนในพระเจา้ (ขอ้ 19), และ ความน่าเช่ือถือท่ีใหญ่ข้ึน (ขอ้ 20-21)501 
‚ใครมีหูก็ใหฟั้ง. . .” (วว.  2:7 และขอ้อ่ืนๆ) 

 

 คาํฮีบรูท่ีแปลวา่ “ส่ิงต่างๆท่ียอดเยีย่ม ” (ขอ้ 20) ไดถู้กแปลวา่ “จนกระทัง่บดัน้ี ” (RV), “สามเท่า” 
(เซปทวัจินต ์วลัเกต) และ “30 คาํกล่าว” (RSV, NIV) อีกดว้ย เน่ืองจากวา่ 30 คาํกล่าวก็ตามมา  นัน่ดูเหมือน  
จะเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุดสาํหรับการแปล “ผูท่ี้ใชเ้จา้ไป” (ขอ้ 21) บางทีเป็นอาจารยข์องผูอ่้านดั้งเดิม ผูซ่ึ้งอาจ  
เป็นบิดาของเขา 

 

“แมจ้ะมีความยุง่ยากต่างๆ ของตวับท ความคิดโดยทัว่ไปของยอ่หนา้ก็ชดัเจน  คือ ศิษยจ์ะตอ้งอุทิศ  
ตวัเขาเองท่ีจะศึกษาเพื่อวา่ชีวติทางศาสนาของเขาจะถูกสถาปนาไวอ้ยา่งหนกัแน่น และเพื่อวา่เขา จะ 
สามารถใหค้าํปรึกษาท่ีฉลาดแก่บรรดาผูท่ี้แสวงหาคาํแนะนาํได”้502 

 
 ”ความรู้ถูกมอบใหเ้ราเพื่อจะทาํการดีกบัความรู้นั้น เพื่อวา่คนอ่ืนๆ จะจุดเทียนของพวกเขาท่ีตะเกียง 
 ของเราและเพื่อวา่เราจะรับใชช้นรุ่นของเราในท่ีของเราตามนํ้าพระทยัของพระเจา้“503 

 

“แมว้า่คาํกล่าวทางศีลธรรมท่ีฉลาดท่ีสุดก็ไร้อาํนาจถา้ปราศจากการประยกุตใ์ชส่้วนตวั”504 

 

 ข.  30 ค ากล่าว 22:22—24:22 

 



 วอลทเ์คไดต้ั้งช่ือ 10 คาํกล่าวแรกวา่ “บญัญติั 10 ประการของคาํกล่าวเก่ียวกบัทรัพยส์มบติั”505 

 

22:22-23     จงสังเกตโครงร่างท่ีแนวคิดถูกวางไวใ้นรูปสมมาตรในส่ีบรรทดัเหล่าน้ีท่ี  รวมความคิดของ  
เน้ือหาน้ี  คือ ความรุนแรง การฟ้องร้อง การฟ้องร้อง ความรุนแรง ประเด็นของคาํกล่าว  
แรกน้ีก็คือ  พระเจา้จะแกแ้คน้บรรดาผูท่ี้กดข่ีคนยากจน  (เปรียบเทียบ อพย . 23:6) พระเจา้ 
ทรงนาํเสนอพระองคเ์องในฐานะทนายจาํเลยของ “คนยากจน” ผูซ่ึ้งไม่ไดรั้บความยติุธรรม  
บนโลก คุณทุกคนท่ีเป็นแบบปีลาตและเฮโรด ผูซ่ึ้งเอาเปรียบคนยากจนผูซ่ึ้งมาต่อหนา้พวก  
ท่าน จงระวงั! 

 

22:24-25     อิทธิพลของคนใจร้อนสามารถพิสูจน์วา่ก่อใหเ้กิดอนัตรายหรือความเสียหายได ้ (เปรียบ  
เทียบ 1:10-19; 14:17, 29; 15:1) บรรดาผูท่ี้อยูร่อบตวัเขาก็มีแนวโนม้ท่ีจะ ประพฤติเหมือน  
เขา ประเภทของอุปนิสัยของเขานั้นก็ไม่เป็นท่ีโปรดปรานต่อพระเจา้และนาํไปสู่ความซบั  
ซอ้นท่ีหายนะ ดาวดิก็ฉลาดท่ีจะวางระยะห่างระหวา่งตวัเขาเองกบักษตัริยซ์าอูลท่ีโมโหง่าย 
(1 ซมอ. 20) 

 

22:26-27     ก่อนหนา้นั้น  ซาโลมอนไดเ้ตือนถึงความโง่เขลาของการทาํสัญ ญาท่ีจะปลดหน้ีของคนอ่ืน 
(6:1-5; 11:15; 17:18; 20:16) น่ีเป็นวธีิท่ีดีท่ีจะสูญเสียส่ิงท่ีบุคคลหน่ึงมีไป  ทาสท่ีไม่ใหอ้ภยั  
ในคาํอุปมาของพระเยซูไดส่้งเพื่อนทาสของเขาไปยงัคุกจนกวา่เขาสามารถใชห้น้ีทั้งหมด  
ของเขาได ้(มธ. 18:30) 

 

‚มนัจะไม่ยากท่ีจะหาตวัอยา่งมากมายขอ งบรรดาผูท่ี้ไดอ่้านพระธรรมสุภาษิต  
ตลอดชีวติของพวกเขา แต่ผูท่ี้ดูถูกคาํเตือนมากมายของพระธรรมสุภาษิตเก่ียวกบั  
การคํ้าประกนัก็ไดสู้ญเสียเกือบทุกส่ิงท่ีพวกเขามีผา่นทางการคํ้าประกนัหรือการมี
พนัธะของผูท่ี้ไดป้รากฏวา่ ไม่คู่ควรต่อความมัน่ใจของพวกเขา  ส่ิงท่ีเจบ็ปวดและ
อบั อายอาจไดถู้กหลีกเล่ียงมากเพียงไรถา้เน้ือหาเช่นนั้นไดรั้บการใจใส่!‛ 506 

 

22:28     การยา้ยเขตแดนในทุ่งนาซ่ึงตามปกติถูกกาํหนดโดยเสาหินหรือกองหิน  (กองหินท่ีทาํไว้
เพื่อ เป็นเคร่ืองหมาย ) ไดจ้บดว้ยการท่ีแต่ละบุคคลก็สูญเสียและไดม้าซ่ึงทรัพยส์มบติัและ
ความ มัง่คัง่ ในอิสราเอลนั้น น่ีเป็นบาปต่อพระเจา้ เน่ืองจาก พระเจา้เป็นเจา้ของและจดัสรร
ท่ีดิน ทั้งส้ิน (เปรียบเทียบ ฉธบ . 19:14; 27:17; โยบ 24:2) คาํเตือนนั้นมีต่อการยดึเอาทรัพย์  
สมบติัของใครคนหน่ึง ไม่ใช่การไม่นบัถือหลกัเขตทางประวติัศาสตร์  (cf. 23:10-11) ผูเ้ผย



พระวจนะก่อนการเป็นเชลยบางคนไดอ้า้งอิงถึงการปฏิบติัน้ี (ฮชย. 5:10; เปรียบเทียบ อสย . 
5:8) คนอิสราเอลในระหวา่งการเป็นผูว้นิิจฉยัของเยฟธาห์ก็ไดมี้ขอ้โตเ้ถียงเก่ียวกบั  เขต
แดนท่ีไดน้าํไปสู่สงคราม (วนฉ. 11) 

 

“บางทีหินท่ีเป็นเขตแดนไดถู้กยา้ยทุกปีประมาณคร่ึงน้ิวซ่ึงไม่เป็นท่ีสังเกต และใน 
ท่ีสุดรวมกนัเป็นท่ีดินขนาดท่ียดึฉวยได”้507 

 

22:29     คุณภาพของบุคคลหน่ึง ไม่ใช่การติดสินบนหรือการประจบประแจงของเขาในท่ีสุดแลว้จะ  
กาํหนดวา่อาชีพของเขาคืบหนา้อยา่งไร ดงันั้น บุคคลหน่ึงควรแสวงหาท่ีจะปรับปรุงทกัษะ  
ของเขาหรือของเธอ  โยเซฟและดาเนียล ไดก้า้วห นา้เน่ืองจากความสามารถของพวกเขา
ไม่ใช่ เน่ืองจากกิจกรรมทางการเมืองของพวกเขา 

 

“ใครก็ตามท่ีวางฝีมือของเขาไวต่้อหนา้ผูท่ี้อาจเป็นลูกคา้ไดก้็อยูสู่งเหนือบรรดาผูท่ี้
ผลกัดนัและปีนป่ายของยอ่หนา้ต่างๆท่ีติดกนั”508 

 

‚‘ไม่ข้ีเกียจในธุรกิจ ร้อนรนในวญิญาณ การปรน นิบติัพระเจา้ ’ เป็นมาตรฐาน  
สาํหรับระเบียบของการบริการประจาํวนัของผูเ้ช่ือ  (รม. 12:11) บ่อยคร้ังแลว้ 
บุคคลหน่ึงกลวัวา่ เรากระทาํราวกบัมนัอ่านวา่ ‘ร้อนรนในธุรกิจ ข้ีเกียจในวญิญาณ 
รับใชต้วัเราเอง’‛509 

 

23:1-3     ประเด็นของคาํแนะนาํน้ีก็คือท่ีจะถ่อมใจและยบัย ั้งต่อ หนา้เจา้บา้นท่ีมีเกียรติ    แขกควรจ่อ  
มีดไวท่ี้คอของเขาแทนท่ีจะจ่อท่ีอาหารของเขา (นัน่คือเหน่ียวร้ังความอยากของเขา  ควบคุม 
ตวัเขาเอง)510 

 

“จงคุกคามความอยากของคุณดว้ยความตาย”511 

 

ขอ้เทจ็จริงท่ีวา่เจา้บา้นนาํส่ิงท่ีอร่อยมาใหรั้บประทานก็ไม่อาจบ่ง บอกวา่เขานบัถือ แขก
อยา่งสูงส่ง เจา้บา้นอาจทาํใหเ้ขาไปสู่อารมณ์ท่ีดีเพื่อเหตุผลต่างๆ  ท่ีเห็นแก่ตวัของเขาเอง 
เขาอาจ ตอ้งการบางส่ิงจากเขาหรือประเมินผลเขา    “อะไรอยูข่า้งหนา้เจา้ ” (ขอ้ 1) ก็ดีกวา่ 
“ใครอยู ่ขา้งหนา้เจา้”512 เม่ือไดเ้ผชิญกบัการทดลองท่ีจะหมกมุ่นในความปรารถนาของเ ขา



ท่ีห่างไกล จากบา้นนั้น ดาเนียลไดมี้วนิยักบัตวัเขาเองในนิสัยการกินของเขา (ดนล. 1) 

 

คร้ังหน่ึงบิดาของขา้พเจา้ไดถู้กเชิญใหไ้ปทานอาหารกบัผูบ้ญัชาการทหารสูงสุดเจียง ไค 
เชค และหวัหนา้ของรัฐบาลพรรคชาตินิยมในประเทศจีนและมาดามเจียง ภรรยาของเขา   
ณ อาหารเยน็นั้น ผู ้ บญัชาการทหารสูงสุดไดส้ังเกตวา่บิดาของขา้พเจา้ไม่ไดท้านมากและ
ได้ ถามวา่เขาไม่ชอบอาหารหรือเปล่า  บิดาของขา้พเจา้ไดอ้ธิบายวา่เขากาํลงัพยายามท่ีจะ
ประ - ยกุตใ์ชสุ้ภาษิตตา มพระคมัภีร์และไดอ้า้งอิงขอ้น้ี ส่ิงน้ีไดท้าํใหผู้บ้ญัชาการทหาร
สูงสุด ขบขนัอยา่งมาก 

 

23:4-5     ทรัพยส์มบติัก็เป็นภาพลวงอยา่งเช่นช่ือเสียงทางสังคม (เปรียบเทียบ ลก . 12:20; 1 ทธ. 6:7-
10) ดงันั้น ผูค้นไม่ควรทาํใหพ้วกเขาเองเหน็ดเหน่ือยอยา่งมากในการพยายามท่ีจะมัง่คัง่ 

 

‚. . . ส่ิงท่ีไดรั้บมาโดยแรงงานและการคน้ควา้เป็นเวลาหลายปี บ่อยคร้ังแลว้ก็หาย  
ไปทนัทีทนัใด สูญหายไปในชัว่ขณะ” 513 

 

พระเจา้ไดโ้จมตีกษตัริยเ์นบูคดัเนสซาร์ดว้ยความวกิลจริตชัว่คราว และทนัทีทนัใดในชัว่  
ขา้มคืนนั้นเขาไดสู้ญเสียอาํนาจทั้งส้ินของเขา รวมถึงการใชท้รัพยส์มบติัอนัมากมายของ
เขา (ดนล . 4) พระเยซูและเปาโลไดเ้ตือนถึงอนัตรา ยของการวางใจในความรํ่ า รวย 
(เปรียบเทียบ ลก. 12:20; 1 ทธ. 6:7-10) 

 

23:6-8     เป็นการดีกวา่ท่ีจะปฏิเสธการเช้ือเชิญไปทานอาหารเยน็จากคนตระหน่ี เพราะวา่ถา้คุณยอม  
รับ คุณจะมีประสบการณ์ท่ีน่าสังเวชเท่านั้น คิดเนอร์ไดถ้อดความขอ้ 8 ดงัต่อไปน้ี  “มนัเอา 
ความเอร็ดอร่อยออกไป . . . ท่ีจะมีเจ้าบา้นท่ีไม่เตม็ใจ . . . ซ่ึงทาํคณิตศาสตร์ทางจิตใจ (7ก) 
กบั แต่ละจาน”514 ผูเ้ผยพระวจนะแก่แห่งเมื องเบธเอลไดต้อ้นรับผูเ้ยีย่มเยอื นหนุ่มของเขา
อยา่ง  ไม่จริงใจ และแทจ้ริงแลว้ก็ไดว้างกบัดกัไวส้าํหรับความตายของเขาเน่ืองจากความ
ริษยา (1 พกษ. 13:11- 32) 

 

“คาํกล่าวท่ีเจด็ [23:1-3] เตือนเก่ียวกบัความโลภของเจา้บา้นท่ีละโมบและคาํกล่าว  
ท่ีเกา้ [23:6-8] เตือนเก่ียวกบัความโลภของเจา้บา้นท่ีตระหน่ี ณ ตรงกลางของ สอง 
คาํกล่าวก็คือคาํกล่าวท่ีแปด [23:4-5] ซ่ึงหา้มการแสวงหาความมัง่คัง่ต่างๆ เพราะ  
วา่ส่ิงเหล่านั้นเป็นความมัน่คงท่ีปลอม    สามคาํกล่าวก็เตือนเก่ียวกบัส่ิงต่างๆ  ท่ีไม่ 



ไดเ้ป็นดัง่ท่ีพวกมนัปรากฎ”515 

 

23:9     ‚การไดย้นิของคนโง่ ” ตามตวัอกัษรคือ “หูของคนโง่” บุคคลหน่ึงไม่ควรพยายามจะกล่าว  
ถอ้ยคาํแห่งปัญญาแก่คนโง่  (เปรียบเทียบ  26:4) อยา่งเป็นประจาํในสุ ภาษิตนั้น คนโง่เป็น  
บุคคลหน่ึงท่ีปฏิเสธถอ้ยคาํของพระเจา้ ถอ้ยคาํท่ีถูกกล่าวในโอกาสน้ีก็สอดคลอ้งกบัถอ้ยคาํ  
ของพระเจา้เน่ืองจากกวา่ถอ้ยคาํเหล่านั้นเป็นถอ้ยคาํท่ีประกอบดว้ยปัญญา การพยายามท่ีจะ 
สอนปัญญาของพระเจา้แก่ใครคนหน่ึง  เม่ือเขาหรือเธอปฏิเสธปัญญาของพระเจา้ก็เป็นการ  
สูญเสียเวลา  คาํเตือนของโยธามท่ีมี ต่อผูติ้ดตามของอาบีเมเลคก็เป็นตวัอยา่งหน่ึงของส่ิงน้ี 
(วนฉ. 9:7-21)   อยา่งไรก็ตาม พระเจา้สามารถเปล่ียนแปลงความคิดของผูค้นเก่ียวปัญญา  
ของพระเจา้ได ้   แต่สุภาษิตน้ีกล่าวถึงการตอบสนองตามธรรมชาติเท่านั้น 

 

23:10-12     ท่ีน่ีผูเ้ขียนไดเ้พิ่มเหตุผลเขา้กบัคาํเตือนในคาํกล่าวท่ีส่ี (22:28) พระเจา้เป็นผูแ้กแ้คน้ท่ีช่วยกู้  
ของผูท่ี้ไม่มีทางป้องกนัตวัเอง (ใน ปฐก. 28:16; อพย. 6:6; โยบ 19:25; และหลายคร้ังใน 
อสย. 41-63) ท่ีน่ีเป็นท่ีชดัเจนวา่เป็นการกล่าวถึงพระเจา้ มากกวา่ผูไ้ถ่ท่ีเป็นญาติซ่ึงเป็น  
มนุษย ์(คาํฮีบรู โกเอล, เปรียบเทียบ ปฐก . 48:16; อพย. 6:6; โยบ 19:25; อสย. 41—63) น่ี
เป็นอีกคาํเตือนหน่ึงต่อการเอาเปรียบผู ้ ท่ีไม่มีทางป้องกนัตวัเอง  โดยพื้นฐานแลว้ ดาวดิ ได้
วางใจพระเจา้ท่ีจะตดัสินกรณีของเขากบัพวกปฏิปักษเ์ม่ือพวกเขาไดต้ดัสินผดิและกดข่ี  เขา 
(สดด. 35) 

 

บางทีเราควรถือวา่ข้ อ 12 เป็นการกระตุน้ท่ีไ ดเ้พิ่มเขา้มากบัคาํกล่าวท่ีสิบ นกัวชิาการบาง
คน ไดถื้อวา่มนัเป็นบทนาํสู่ 20 คาํกล่าวท่ีเหลือในแง่ของความคลา้ยคลึงของมนักบั 22:17; 
23:15, 16, 19, และ 26516 ไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม  มนัก็เป็นการแนะนาํโดยทัว่ไปท่ีจะ
ประยกุต ์ใชแ้ถลงการณ์ท่ีฉลาดเหล่าน้ีกบัชีวติ 

 

‚คริสเตียนแก่คนหน่ึงไดถู้กกล่าวถึงวา่ได ้ ‘ภาวนาพระคมัภีร์ตลอดทั้งเล่มถึงสาม  
คร้ัง’ ในชีวติของเขา น่ีก็แตกต่างอยา่งมากจากการแค่อ่านพระคมัภีร์เท่านั้น  มนั 
บ่งบอกถึงการศึกษาท่ีอดทนและระมดัระวงัถึงแต่ละส่วนท่ีไดพ้ิจารณาไป   โดย
วธีิ  บางอยา่งเช่น นั้นจึงจะมีการเติบโตฝ่ายวญิญาณท่ีแทจ้ริงได ้  จงฟังเยเรมีย ์
(ยรม. 15:16)‛517 

 

23:13-14     อีกคร้ังหน่ึ งท่ีปราชญไ์ดส้นบัสนุนการตีสอน การตีดว้ยไมเ้รียวไม่ใช่เป็นแค่รูปแบบเดียว  



ของการตีสอนท่ีถูกสนบัสนุนในสุภาษิต    มนัเป็นแค่รูปแบบหน่ึงท่ีถูกใชท่ี้น่ีในฐานะก าร 
เปรียบเทียบเชิงบทกวกีบัการตีสอน (คาํฮีบรู มซูาร์ นัน่คือ การแกไ้ขทางศีลธรรม) รูป แบบ
อ่ืนๆ ของการตีสอน (การวา่กล่าว , การแยกไปอยูค่นเดียวชัว่คราว , “การกกับริเวณ ” และ
อ่ืนๆ) อาจเหมาะสมกวา่ในบางสถานการณ์กบัเด็กๆท่ีมีอายแุละการแสดงออกทาง  อารมณ์
ท่ีแตกต่างกนั    ขอ้เหล่าน้ีใหค้วามแน่ใจแก่พอ่แม่วา่เด็กจะไม่เพียงแต่ผา่นพน้การตี  สอน
เท่านั้น  แต่เขาหรือเธอจะอยูร่อดเน่ืองจากการตีสอนอีกดว้ย 

 

‚ประเด็นของมนั [คาํกล่าวน้ี] ดูเหมือนจะเป็น  ‘อยา่ยอมใหเ้ด็กหลอกลวงคุณไปสู่ 
“การยบัยัง้การตีสอน ” โดยการตะโกน การต่อตา้น หรือการกล่าว หา “ขา้พเจา้  
เกลียดคุณ ” “ขา้พเจา้จะไม่พดูกบัคุณอีก ” “ขา้พเจา้จะหนีไป ” “คุณเป็นพ่ อท่ีแย่” 
“คุณกาํลงัฆ่าขา้พเจา้” ไม่มีส่ิงใดจากการเดือดพล่านเหล่าน้ีท่ีถูกตอ้งภายใตส้ถาน -
การณ์ท่ีธรรมดา   การเดือดพล่านเหล่ าน้ีไม่ควรขดัขวางเราจากหนา้ท่ี พอ่แม่ของ
เรา ท่ีจะตีสอนลูกๆ ของเราเม่ือพวกเขาละเมิดกฎต่างๆ ของครอบครัว. . . . 518 

 

มาโนอาห์ บิดาของแซมสันไดต้ระหนกัถึงความตอ้งการของเขาท่ีมีต่อการช่วยเหลือของ  
พระเจา้ในการเล้ียงบุตรชายของเขา เขาก็ขอใหพ้ระเจา้ท่ีจะช่วยเหลือเขา และพระเจา้ไดใ้ห้  
คาํแนะนาํแก่เขา (วนฉ. 13:8-12) ความลม้เหลวของแซมสันก็เป็นผลลพัธ์จากการกบฏ  ของ
เขาเอง ไม่ใช่เพราะวา่พอ่แม่ของเขาไดล้ม้เหลวท่ีจะตีสอนเขา 

  

“แนวคิดก็คือวา่การตีสอนช่วยใหเ้ด็กท่ีจะดาํเนินชีวติแบบเตม็ท่ี  ถา้เขาตาย (ก่อน 
เวลาอนัควร) มนัจะเป็นผลลพัธ์ของการไม่ไดรั้บการอบรม ในสุภาษิตนั้น การตาย  
เช่นนั้นอาจเป็นทางศีลธรรมและทางสังคมเช่นเดียวกบัทางกายภาพ” 519 

 

“การตีสอนท่ีรุนแรงไม่ใช่โหดร้าย แต่ท่ีจะย ั้งไวเ้สีย จากวยัรุ่นท่ีแขง็กระดา้งนั้น
โหด  ร้าย . . . . อยา่งไรก็ตาม ไมเ้รียวท่ีชาํระตอ้งถูกประยกุตใ์ชด้ว้ยความอบอุ่น 
ความรัก  ใคร่และการนบัถื อของวยัรุ่น ความอบอุ่นแล ะความรักใคร่ ไม่ใช่การตี
สอนท่ีเยอืก เยน็นั้นก็อธิบายลกัษณะการสอนของบิดา (เปรียบเทียบ 4:1-9) พอ่แม่
ท่ีทาํส่ิงโหด ร้ายต่อลูกๆ ของพวกเขาก็ไม่สามารถซ่อนตวัอยูห่ลงัหลกัคาํสอนแบบ
ไมเ้รียวของ สุภาษิตได”้520 

 

23:15-16     คาํกล่าวน้ีก็ทาํ ใหค้าํกล่าวก่อนหนา้นั้นสมดุล การเลือกของเด็กก็สาํคญัเท่ากบัการตีสอน  



ของพอ่แม่ “บุตรชายท่ีรักใคร่ของเรา” ก็เพิ่มการสัมผสัท่ีอบอุ่นและขจดัการอนุมานใดๆ  วา่
ผูเ้ขียนไดช่ื้นชอบการตีลูกของเขา ความเป็นห่วงท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดของบิดาคนน้ีก็คือวา่บุตร  
ชายของเขาคว รเรียนรู้ปัญญา พอ่แม่ช่ืนชมยนิดีเม่ือพว กเขาสังเกตวา่ลูกๆ  ของพวกเขาทาํ  
การเลือกต่างๆ ท่ีฉลาด  

 

‚ปัญญานั้นไมไ่ดมี้มาแต่กาํเนิดไม่วา่ในใครก็ตาม”521 

 

อคัรทูตยอห์นไดย้นิดีท่ีกายอสั ผูซ่ึ้งท่านไดอ้ธิบา ยวา่เป็นหน่ึงใน “ลูกๆ ของขา้พเจา้ ” กาํลงั 
ดาํเนินในความจริง (3 ยน. 3-4) 

 

23:17-18     มุมมองท่ียาวไกล แม้ กระทัง่ไกลพน้จากความตาย ก็สาํคญัในการท่ีจะหลีกเล่ียงการอิจฉา  
คนชัว่ร้าย ผูซ่ึ้งมัง่คัง่ในชีวติน้ีอยูเ่นืองๆ อยา่งไรก็ตาม “อนาคต” ไม่จาํเป็นท่ีจะบ่งบอกถึง  
ชีวติหลงัจากความตาย มนัสามารถหมายถึงแค่ชีวติท่ีดาํเนินต่อไป เม่ือความผดิพลาดต่างๆ 
ของบุคคลหน่ึงจะตามทนัเขา ”522 เราควรร้อนรนเพื่อความยาํเกรงพระเจา้ อยูเ่สมอ การมอง 
ข้ึน (ขอ้ 17) และการมองไปขา้งหนา้ (ขอ้ 18) สามารถช่วยใหเ้ราหลีกเล่ียงการอิจฉา  คน
บาปได้523 

 

‚คาํปรึกษาท่ีดีเป็นทั้งหมดท่ีสาํคญัต่อชนยคุท่ีถูกปรับสภาพโดยการแก้ ไข
ราคาถูก มีเล่ห์เหล่ียมและทนัที จากตลกทางทีว ี (สามสิบนาที ) หรือละคร 
(หกสิบนาที)” 524 

 

โยบไม่ได ้ “อิจฉา” คนบาป แต่ไดต้ั้งใจคอยเวลาในอนาคต เม่ือการทดสอบของเขาเสร็จ  
ส้ินและพระเจา้ใหร้างวลัแก่เขา (โยบ 19:25-26) 

 

23:19-21     การตามใจตวัมากเกินไปในอาหารและเคร่ืองด่ื มสามารถนาํไปสู่ความข้ีเซา จากนั้นก็ไปสู่  
ความข้ีเกียจ จากนั้นก็ไปสู่ความยากจน    เราควรหลีกเล่ียงมิตรภาพอยา่งต่อเน่ืองของผูค้น
ท่ี แสดงถึงลกัษณะเหล่าน้ี    การทานและการด่ืมซ่ึงมากเกินความจาํเป็นบ่อยคร้ังก็เป็น
อาการ  ของปัญหาต่างๆ  ท่ีลึกกวา่ 525 คาํกล่าวน้ียงับ่งบอกอีกวา่ อิทธิพลของเพื่อนท่ีเลวนั้น
รุนแรง   กษตัริยเ์บลชสัซาร์ไดจ้ดังานเล้ียงและด่ืมมากเกินไป  และไม่ไดต้ระเตรียมสาํหรับ
การโจมตี ของศตัรูของเขา (ดนล. 5)   

 



23:22-23     การเอาใจใส่คาํแนะท่ีฉลาดของพอ่แม่ก็ยากสาํหรับเด็กบางคน แต่มนัจาํเป็นสาํหรับพวกเขา  
ท่ีตอ้งฉลาดโดยการฟังและการเช่ือฟังพอ่แม่ของ พวกเขา เพื่อเด็กนั้นจะ เรียนรู้ท่ีจะฟังและ  
เช่ือฟังพระเจา้  การยอมจาํนนต่อสิทธิอาํนาจของพอ่แม่ทาํใหก้ารยอมจาํนนต่อสิทธิอาํนาจ  
ของพระเจา้นั้นง่ายข้ึน (เปรียบเทียบ 2 ทธ. 3:1-4) การใหเ้กียรติแก่พอ่แม่ท่ีน่ีหมายถึงการ  
ฟัง (การใหค้วามสนใจต่อ) คาํแนะนาํของพวกเขา526 มนัไม่จาํเป็นท่ีจะตอ้งหมายถึงการเช่ือ  
ฟังคาํแนะนาํของพวกเขา เอสเธอร์ไดใ้ส่ใจต่อคาํแนะนาํของโมรเดคยัญาติท่ีเป็น ผูป้กครอง 
ของเธอและผลลพัธ์นั้นคือการไดช่้วยกูป้ระชาชนของเธอ (อสธ. 2:20) ในทาํนองเดียวกนั 
รูธไดจ้าํเริญเพราะวา่เธอไดท้าํตามคาํแนะนาํของนาโอมีแม่สามีของเธอ (นรธ. 2:22-3:5) 

 

23:24-25     จงสังเกตอีกวา่ความชอบธรรมและปัญญาก็มีความหมายเหมือนกนัในความคิดของผูเ้ขียน 
(ขอ้ 24) เด็กๆ  ท่ีทาํตามทางแห่งปัญญาของพระเจา้ไม่เพียงแต่นาํความยนิดีมายงัพวกเขา  
เท่านั้น แต่มายงัพอ่แม่ของพวกเขาอีกดว้ย  (เปรียบเทียบ  10:1; 15:20; 17:25; 29:3, 15) โย
เซฟท่ีฉลาดไดพ้ิสูจน์วา่เป็นแหล่งแห่งความยนิดีท่ียิง่ใหญ่ต่อยาโคบบิดาของเขาภายหลงั  
ในชีวติ 

 

23:26-28     การกระตุน้อีกอยา่งหน่ึงท่ีจะประยกุตใ์ชส่ิ้งท่ีตามมาก็แนะนาํคาํกล่าวน้ี มนัสาํคญัเป็นพิเศษ    
วฒันธรรมของเราทาํใหค้วามสาํส่อนทางเพศนั้นน่าดู แต่ขอ้เหล่าน้ีเปิดเ ผยถึงผลลพัธ์  ต่างๆ 
ท่ีแทจ้ริงของมนั  คือการทาํใหติ้ดกบัดกั การจาํกดั การสูญเสียท่ีเจบ็ปวด และการทรยศ มี 
การกล่าวถึงโสเภณีสองประเภท คือ คนท่ีไม่ไดแ้ต่งงาน (คาํฮีบรู   โซนาห์ “หญิงสาํส่อน” 
หรือ “ผูห้ญิงขายตวั ”) และคนท่ีไดแ้ ต่งงานแลว้ (คาํฮีบรู โนคริยาห์  “หญิงท่ีเป็ นชู้” หรือ 
“ภรรยาท่ีเถลไถล ” ขอ้ 27) แซมสันไดสู้ญเสียชีวติของเขาโดยการเล่นกบัผูห้ญิงประเภทท่ี  
ซาโลมอนไดเ้ตือนถึงท่ีน่ี (วนฉ. 16) ส่วนโยเซฟไดห้ลีกเล่ียงการล่อลวงของภรรยาของ  
โปทิฟาร์และไดไ้ปสู่ส่ิงต่างๆ ท่ีใหญ่กวา่อยา่งมาก (ปฐก. 39) 

 

‚หลงัจาก 22:14 ภาพก็คือปากของหญิงโสเภณีท่ีถูกกล่าวถึง ใครก็ตามท่ีถูกล่อลวง  
โดยเสียงท่ีล่ อลวงของเธอก็ตกไปสู่คูนํ้าท่ีลึก ไปสู่หลุมท่ีมีปากแคบ ไปสู่ท่ีซ่ึง
บุคคล หน่ึงสามารถเขา้ไปไดอ้ยา่งง่ายดายกวา่การหลีกหนีจากมนั” 527 

 

23:29-35     การอธิบาย ถึงความเมาเหลา้ แสดงใหเ้ห็นถึงความโง่เขลาของ ความเลวทรามนั้นในเชิง
เหน็บ  แนม บิดากระตุน้ใหบุ้ตรชายของเขา จดจาํวา่การด่ืมมากเกินไปจะลงเอยอยา่งไร 
ดงันั้นความ เพลิดเพลินในปัจจุบนัของมนัจะไม่ทาํใหเ้ขาหลงใหล 



 

“ในขณะท่ีการติดเหลา้เป็นปัญหาทางการแพทย ์มนัก็เป็นปัญหาทางศีลธรรมอีก  
ดว้ยเพราะวา่มนัเก่ียวขอ้งกบัการเลือกและนาํอนัตรายไปสู่คนอ่ืน”528 

 

หน่ึงในเคร่ืองหมายของบุตรชายท่ีไม่สามารถแกไ้ขไดใ้นอิสราเอลท่ีไดแ้กต้วัถึงการดาํเนิน  
การของเขาก็คือการเมาเหลา้ (ฉธบ. 21:20) ศิมรีไดล้อบสังหารกษตัริยเ์อลาห์ในขณะท่ี  เอ
ลาห์เมา (1 พกษ . 16:8-10) เปาโลไดเ้ขียนจดหมายไปหาชาวโครินธ์ท่ี วา่พวกเขาจะไม่  
สมาคมกบัคริสเตียนผูซ่ึ้งเป็นคนข้ีเมา (1 คร.  5:11; เปรียบเทียบ อฟ. 5:18) 

 

‚ในขณะท่ีการติดเหลา้เป็นปัญหาทางการแพทย์  มนัก็เป็นปัญหาทางศีลธรรมอีก  
ดว้ย เพราะวา่มนัเก่ียวขอ้งกบัการเลือกและนาํอนัตรายไปสู่คนอ่ืนๆ” 529 

 

24:1-2     ก่อนหนา้นั้นผูเ้ขียนไดอ้า้งอิงถึงจุดจบท่ีล่มจมของเพื่อนท่ีชัว่ร้าย  วา่เป็นแรงจูงใจท่ีจะหลีก  
เล่ียงการเป็นเพื่อนของพวกเขา (23:20-21) ท่ีน่ี มนัคือคุณลกัษณะท่ีสาํคญัของพวกเขานั้น  
ท่ีเป็นพื้นฐานสาํหรับคาํแนะนาํอยา่งเดียวกนั (‚ใจของพวกเขาคิดประกอบการทารุณ ”) นัน่ 
เป็นพื้นฐานสาํหรับคาํแนะนาํอยา่งเดียวกนั (เปรียบเทียบ 3:31; 23:17; 24:19) 

 

‚ขอ้เสนอท่ียิง่ใหญ่ของความบนัเทิงสมยัใหม่ ไม่วา่จะเป็นเร่ืองสั้น นวนิยาย ภาพ - 
ยนตร์หรือเพลงก็ข้ึนอยูก่บัการเฉลิมฉลอง ของการผดิธรรมเนียมท่ีชัว่ร้าย มนัเช่ือ 
ถือในขอ้เทจ็จริงท่ีวา่เราในฐานะสมาชิกผูช้มก็มีการดึงดูดท่ีตลบตะแลง แมก้ระทัง่  
ความรักใคร่สาํหรับบรรดาผูท่ี้กระทาํความร้ายท่ีเราเพียงแค่ฝันถึงเท่านั้น” 530 

 

เม่ืออาสาฟผูเ้ขียนสดุดีไดร้ะลึกถึงปลายทางของคนชัว่ร้าย ความอิจฉาของเขาท่ีมีต่อความ  
มัง่คัง่ของพวกเขาก็ไดห้ายไป (สดด. 73) กษตัริยเ์ยโฮรัมแห่งยดูาห์เป็ นตวัอยา่งหน่ึงของ  
หลายตวัอยา่งในพระคมัภีร์ผูซ่ึ้งอธิบายขอ้ท่ี 2 (2 พศด. 21)  

 

24:3-4    บา้นท่ีถูกกล่าวถึงบางทีเป็นประสบการณ์ชีวติของบุคคลหน่ึง ซ่ึงรวมถึงบา้นตามตวัอกัษร  
ครัวเรือนของบุคคลหน่ึง ธุรกิจของเขา และอ่ืนๆ (เปรียบเทียบ มธ . 7:24-27) ถา้มนัใช้  
ปัญญาท่ี จะสร้างเรือน มนัก็ใชปั้ญญาม ากยิง่ข้ึนท่ีจะสร้างครัวเรือน  ปัญญานั้นสาํคญั
สาํหรับ กิจการต่างๆ ภายในครอบครัว ‚คนฉลาดไดส้ร้างบา้นของเขาไวบ้นศิลา ” และศิลา
นั้นคือ พระเยซูคริสต ์ (เปรียบเทียบ มธ . 7:24-27; 1 คร. 10:4) อบัราฮมัไดส้ร้างครัวเรือน



ของเขา และเช้ือสายของเขาดว้ยปัญญา โดยการวางใจและเช่ือฟังพระเจา้อยา่งเป็นนิสัย 

 

‚มนัคือปัญญา กล่าวคือมีตน้กาํเนิดมาจากพระเจา้ซ่ึงมีรากฐานในการสามคัคีธรรม  
กบัพระองค ์ท่ีซ่ึงทุกครัวเรือนจะใหญ่หรือเล็ก จาํเริญและไปถึงสภาพท่ีสาํเร็จและ  
รุ่งเรือง. . .” 531 

 

“การแทนท่ีชั้นหนงัสือดว้ยชุดโทรทศัน์และการแทนท่ีการศึกษาดว้ย ‘ถํ้า’ ในครัว 
เรือนสมยัใหม่ (การเส่ือมถอยจากถ่ินท่ีอยูอ่ยา่งมนุษ ยไ์ปสู่ถ่ินท่ีอยูอ่ยา่งสัตว์ ) เป็น 
คาํอธิบายท่ีน่าเศร้าในสมยัของเรา”532 

 

24:5-6     อีกคร้ังหน่ึงเราเห็นวา่คนฉลาดก็ไม่ไดพ้ึ่งพาตนเองอยา่งส้ินเชิง เขาตระหนกัถึง ขอ้บกพร่อง 
ของเขาเองและพึ่งพาคนอ่ืนท่ีจะเพิ่มเติมความขาดแคลนส่วนตวัของเขาเอง    “ทาํสงคราม” 
หมายถึงแสวงหาท่ีจะพิชิตอุปสรรคใดๆ  ท่ีบุคคลหน่ึงเผชิญในชีวติ ยทุธวธีิท่ีฉลาดก็สาํคญั  
กวา่กาํลงัเพียงอยา่งเดียว ในฐานะคริสเตียนเราจาํเป็นตอ้งพิชิตอุปสรรคดว้ยการเขา้ใจความ  
หมายของพระคมัภีร์ก่อนท่ีเราประยกุตใ์ชก้บัชีวติของเราเองและอธิบายใหแ้ก่คนอ่ืน    ดว้ย  
เหตุน้ี พระเจา้ไดใ้หท่ี้ปรึกษามากมายแก่เรา เช่นบรรดาผูเ้ขียนคู่มืออรรถาธิบาย พระคมัภีร์  
และส่ือการศึกษาพระคมัภีร์อยา่งอ่ืน คริสเตียนจะเป็นคนโง่ ถา้ไม่ฟังท่ีปรึกษาเหล่าน้ีโดย  
การอ่านส่ิงท่ีพวกเขาไดเ้ขียนเพื่อจะเพิ่มเติมและทา้ทายการศึกษาและความเขา้ใจในตวับท  
ของเขาหรือของเธอเอง 

 

24:7     ปัญญาอยูสู่งเกินการเอ้ือมของคนโง่ ดงันั้นถา้เขามีปัญหาใดๆ “คนโง่” ก็ไม่แสวงหาคาํแนะ 
นาํในสถานท่ีแห่งการทาํการตดัสินใจแห่งโลกของเขา  (“ท่ีประตูเมือง ”)533 เคราะห์ดีท่ีดู  
เหมือนวา่ความโง่เขลาของนาบาลนั้นก็จาํกดัต่อครัวเรือนของเขา แมก้ระนั้น โดยการเปิด  
ปากของเขาต่อตา้นดาวดิ เขาก็ไดป้ระทบัตราชะตาของตนเอง (1 ซมอ. 25) 

 

“คาํกล่าวน้ีแนะนาํในเชิงอนุมานถึงการท่ีจะฉลาดอยา่งสามารถโดยการเตือนต่อ  
การมาเป็นคนโง่ท่ีไม่สามารถ”534 

 

24:8-9     คนอ่ืนจะดูหม่ินบุคคลท่ีคิดแผนการต่างๆ  ท่ีจบลงดว้ยความชัว่    การวางแผนเช่นนั้นเป็น  
ความบาปและเป็นงานของคนโง่ คนโง่ ไม่จาํเป็นวา่ไม่มีเชาวน์ แต่บ่อยคร้ังแลว้แผนการ  
ต่างๆ ของพวกเขาส่งผลใหเ้กิดความบาป 535 โยนาดบัเพื่อนของอมัโนนไดว้างแผนชัว่ร้า ย 



ซ่ึงในท่ีสุดแลว้ไดส่้งผลต่อการตายของทามาร์และอมัโนน แมว้า่นัน่คงไม่ใช่เป็นความ
ตั้งใจ  แรกเร่ิมของเขา (2 ซมอ . 13) เขาได ้ เยาะเย้ย  นํ้าพระทยัของพระเจา้โดยการให้
คาํปรึกษา  แก่อมัโนนท่ีเขาไดท้าํตาม และเขาไดก้ลายมาเป็น “ส่ิงน่าเกลียดน่าชงั ” ต่อ
พระองค์ ในการทาํ  อยา่งนั้ น ฟาโรห์แห่งพระธรรมอพยพก็เป็นอีกตวัอยา่งหน่ึงของส่ิงท่ี
สุภาษิตน้ีตอ้งการท่ีจะ เตือน 

 

24:10     วนัยากลาํบากคือวนัท่ีปัญหาเกิดข้ึน ถา้บุคคลหน่ึงไม่พากเพียร (“เฉ่ือย”) แต่ลม้เลิกภายใต้  
ความกดดันของปัญหา เขาก็แสดงใหเ้ห็นวา่เขาไม่มี “กาํลงั” แห่งคุณลกัษณะ ซ่ึง เป็นผล  
ของการครอบครองปัญญา (เปรียบเทียบ 24:5ก) เราไม่เคยรู้กาํลงัท่ีแทจ้ริงของเราเลย  จน 
กระทัง่เราพบวา่ตวัเราเองอยูใ่นสถานการณ์ ต่างๆ  ท่ีเรียกร้องอยา่งมากจากเรา ผูท่ี้อ่อนแอ  
ออ้นวอนต่อสภาพท่ีเป็นปฏิปักษเ์พื่อวา่พวกเขาสามารถแกต่้างการลม้เลิกของพวกเขาได้536 

 

ในขณะท่ีโดยพื้นผวิแลว้สุภาษิตน้ี ดูเหมือนเป็นประโยคท่ีเรียบง่าย แทจ้ริงแลว้มนัเป็นการ  
ตกัเตือนท่ีจริงจงัเพื่อใหพ้ากเพียร  เอลียาห์ไดห้นีไปเม่ือเยเซเบลไดคุ้กคามเขา (1 พกษ . 
19:2-4) แต่ดาวดิไดเ้สริมกาํลงัตวัเขาเองในพระเจา้ และมุ่งหนา้ต่อไป เม่ือผูค้นไดก้ล่าวถึง
การ เอาหินขวา้งเขา (1 ซมอ. 30:6)   . 

 

24:11-12     ผูค้นท่ีถูกนาํไปในขอ้ท่ี 11 เป็นท่ีชดัเจนวา่เป็นเชลยท่ีไร้เดียงสาหรือแต่บุคคลท่ีถูกกดข่ี    
เรามีความรับผดิชอบท่ีจะช่วยเหลือผูค้นเช่นนั้น ถา้เราอา้งถึงการไม่รู้ถึงสภาพของพวกเขา  
เพื่อเป็นเหตุผลของการไม่ช่วยเหลือพวกเขานั้น เราจาํเป็นตอ้งจดจาํไวว้า่ พระเจา้รู้สภาพท่ี  
แทจ้ริงของใจเราและจะโตต้อบเราอยา่งสอดคลอ้ง  เรามีความรับผดิชอบท่ีจะช่วยกูบ้รรดา  
ผูท่ี้อยูใ่นอนัตรายถึงตาย ส่ิงน้ีรวมถึงการเตือนและการสอนบรรดาผูท่ี้กาํลงัรีบเร่งไปสู่การ  
ถูกทาํลาย537 

 

พระเจา้ไดบ้อกเอเสเคียล วา่พระองคไ์ดท้าํใหเ้ขาเป็น “คนยาม” เหนือพงศพ์นัธ์ุอิสราเอล
เพื่อ จะเตือนผูค้นถึงการพิพากษาท่ีใกลเ้ขา้มา   พระเจา้ไดก้าํชบัเขาใหส้ัตยซ่ื์อต่อการทรง
เรียก ของเขา (ดู อสค. 33:1-12) 

 

“ในสุภาษิต 24:12 พระยาเวห์ถูกแสดง ใหเ้ห็นวา่เป็นผูห้น่ึง ‘ท่ีชัง่ใจ’ การใชอุ้ปมา  
อุปมยัน้ีก็ยอ้ นกลบัไปยงัโธทธ์พระของชาวอียปิต ์ ผูซ่ึ้งบ่อยคร้ังแลว้ถูกแสดงให้  
เห็นวา่กาํลงัยนือยู ่ณ การพิพากษาคนตายขา้งๆ ตาชัง่พร้อมกบัใจของมนุษย”์538 



 

แนวคิดรวบยอดของการท่ีพระเจา้ชัง่ใจก็เก่าแก่อยา่งมากอีกดว้ยในศาสนศาสตร์ของคน  
อิสราเอลซ่ึงยอ้นกลบัไปไกลเท่ากบัสวนเอเดน (ปฐก. 3:17-19) 

 

24:13-14     ผูเ้ขียนไดพ้รรณนาถึงความร่ืนรมยแ์ละความพึ งปรารถนาของปัญญาในคาํกล่าวน้ี ปัญญา 
ตระเตรียมเพื่ออนาคต ความโง่เขลาไม่ไดต้ระเตรียม โครเนลิอสัไดเ้รียกหาเปโตรเพราะวา่
เขา มีความปรารถนาท่ีจะล้ิมรสปัญญาท่ีเขารู้วา่เปโตรสามารถใหไ้ ด ้(กจ. 10) โดยทางการ  
เทศนาของเปโตรนั้น เขาก็ไดพ้บ “อนาคต” และ “ความหวงั”   

 

“ปัญญามีความหวานช่ืนทนัทีทนัใดทั้งหมดของนํ้าผึ้ง แต่ยงัมีคุณลกัษณะเพิ่มเติม  
ของความเพลิดเพลินท่ีอยูต่ลอดไปเป็นนิตยอี์กดว้ย”539 

 

24:15-16     ในการท่ีจะสร้างประเด็นนั้น ผูก้ล่าวไดก้ล่าวต่อบุตรชายของเขาราวกบัวา่เขากาํลงักล่าวต่อ  
คนชัว่ร้ายในคาํกล่าวน้ี กลไกน้ีใหพ้ลงัมากข้ึนแก่คาํเตือนเน่ืองจากวา่ความห่วงใยหลกัของ  
คนชัว่ร้ายคือความสนใจในตนเองของเขา  ประเด็นก็คือวา่ คนชอบธรรมก็กลบัสู่สภาพเดิม  
เพราะวา่เขาวางใจในพระเจา้ ยิง่ไปกวา่นั้นอีกพระเจา้ปกป้องคนชอบธรรม    คุณความดีก็มี  
ชยัชนะในท่ีสุด 540 เปโตรลม้ลงหลายคร้ังแต่เขาลุกข้ึนเพื่อ พยายามอีก  ยดูาสอิสคาริโอท  
สะดุดและประสบกบัความหายนะ (มธ. 26:75; 27:3-5)  

 

24:17-18     ในการท่ีจะทาํใหค้วามคิดสมบูรณ์นั้น เราอาจเพิ่มเติม ณ ตอนปลายของคาํกล่าวน้ีวา่  ‚และ 
หนัไปหาเจา้” การเปรมปรีดเ์หนือความยากลาํบากของใครคนหน่ึงเป็นการปฏิบติัท่ีพระเจา้  
ไม่ชอบ แมว้า่บุคคลนั้นเป็นปฏิปักษข์องคนชอบธรรม (เปรียบเทียบ มธ . 5:44) การเกรง  
กลวัต่อความไม่พอใจของพระเจา้ควรเตือนคนฉลาดใหอ้อกห่างจากท่าทีและกิจกรรมน้ี 

 

พระเจา้ไดป้ระกาศการพิพากษาเหนือคนเอโดมเพราะวา่พวกเขาไดย้นิดีเม่ือคนอิสราเอลได้
ทนทุกข ์ (อบด . 12-16) ดาวดิ เสียใจต่อการตายของกษตัริยซ์าอูลอยา่งแทจ้ริง แมว้า่เขา  
สามารถท่ีจะยนิดีได ้(2 ซมอ. 1)   

 

“ในความจริงนั้นสุภาษิตสอนวา่พระเจา้จะไม่ส่งเสริมความน่าเกลียดทางศีลธรรม  
ต่อไปโดยการคํ้าจุนสถานการณ์ท่ีทาํใหม้นัแยล่ง”541 



 

24:19-20     ‚กงัวลใจ ” (คาํฮีบรู ทิธาร์ ) หมายถึง ลุกไหมท้างอารมณ์  อีกคร้ังหน่ึงท่ีปราชญก์ล่าวถึง  
ปัญหาของการอิจฉาคนชัว่ร้าย ผูซ่ึ้งช่ืนชอบกบัความมัง่คัง่ชัว่คราว (เปรียบเทียบ 23:17; 
24:1) “ประทีป ” คือ ชีวิต  ของคนชัว่ร้าย คน ชัว่ร้าย พบกบัความหายนะ พวกเขาจะไม่มี  
ผลลพัธ์ท่ีดีสาํหรับชีวติของพวกเขา 542 แมว้า่เฮโรดอากริปปาท่ีหน่ึงไดช่ื้นชมความมัง่คัง่
เป็น ระยะเวลาหน่ึงในท่ีสุดพระเจา้ไดพ้ิพากษาเขาเน่ืองจากบาปต่างๆ ของเขา (กจ. 12:20-
23) 

 

24:21-22     การเปล่ียนแปลงท่ีน่ีก็คือการหนัเหไป จากนํ้าพระทยัของพระเจา้หรือกฎหมายของกษตัริย ์   
วลี “ทั้งสองพระองค”์ (ขอ้ 22) อา้งอิงถึงพระเจา้และกษตัริย ์ อีกคร้ังหน่ึงท่ีโครงสร้างก็เป็น  
โครงร่างท่ีแนวคิดถูกวางไวใ้นรูปสมมาตรเพื่อจ ะเนน้ถึงความคิดหลกัของสุภาษิต  ผูค้น
ควร ยาํเกรงพระเจา้และรัฐบาลเพราะวา่ทั้งสอ งก็ลงโทษคนท่ีกบฏ (เปรียบเทียบ รม . 13:1-
7; 1 ปต. 2:17) พวกเขาไม่ควรรับรองความคิดท่ีกบฎต่อพระเจา้และกษตัริย์ 543   ธุดาสและยู
ดาส แห่งกาลิลีท่ีเป็นคนกบฎก็ไดพ้ย ายามท่ีจะโค่นลม้รัฐบาลของพวกเขา แต่พวกเขาได้
ตายไป และการปฏิวติัของพวกเขาไดค้่อยๆ หายไปในไม่ชา้ (กจ. 5:36-37) 

 

น่ีก็สรุปส่ิงท่ีเรียกกนัวา่ 30 คาํกล่าวของคนฉลาด อยา่งชดัเจนจาก 24:23ก 

 

IV.  การรวบรวมที ่4: หกค ากล่าวทีเ่พิม่เติมของผู้ฉลาด 24:23-24 

 

 ประโยคแรกใน 24:23 บ่งบอกวา่ส่ิงท่ีตามมาไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการรวบรวมของ 30 คาํกล่าวท่ี
ไดม้า ก่อนนั้น เป็นท่ีชดัเจนว่ าคนฉลาดคนอ่ืนๆ (ตามตวัอกัษรหมายถึง พวกปราชญ์ ) ไดจ้ดัเตรียมสุภาษิต
เหล่าน้ี  ไว้ ฮบับาร์ดไดแ้บ่งส่วนน้ีออกเป็นคาํกล่าวส่ีอยา่งแทนท่ีจะเป็นหกอยา่ง   เขาไดแ้นะนาํวา่ส่ิง
เหล่านั้นอาจถูก  เพิ่มเขา้ไปเพราะวา่ส่ิงเหล่านั้นกล่าวถึงดา้นของความยติุธรรมและปัญญาซ่ึงไม่ได้ ถูก
กล่าวถึงอยา่งเจาะจงในคาํกล่าวสามสิบคาํก่อนหนา้นั้น คือ ความลาํเอียงในกฏหมาย (ขอ้ 23-26) ลาํดบั
ความสาํคญัท่ีดี (ขอ้ 27) ความซ่ือสัตยใ์นศาล (ขอ้ 28-29) และความขยนัในงาน (ขอ้ 30-34) 544 

  

24:23-25     คาํกล่าวน้ีสนบัสนุนคว ามยติุธรรมและการพดูตรงไปตรงมา โดยเฉพาะอย่ างยิง่มนัเขา้  
ประเด็นกบัผูพ้ิพากษาทุกประเภท  ปีลาต เฟลิกส์ และเฟสทสัเป็นผูพ้ิพากษาท่ีลาํเอียง  ผูซ่ึ้ง 
ไดบิ้ดเบือนความยติุธรรมเพื่อทาํใหค้นยวิท่ีอยูภ่ายใตก้ารปกครองของพวกเขานั้นพึงพอใจ 
(มธ. 27; กจ. 24; 25) อยา่งเหน็บแนมแลว้ คนยวิไดเ้กลียดชงัพวกเขาทั้งหมด     



 

24:26     การถอดความอยา่งหน่ึงของขอ้น้ีเป็นดงัน้ี ‚ถอ้ยคาํท่ีถูกตอ้งซ่ึงไดถู้กกล่าวก็ประทบัตราทุก  
ส่ิงเหมือนกบัการจู บท่ีริมฝีปาก”545 ถอ้ยคาํท่ีเป็นความจริงก็เป็นเคร่ืองหมายของมิตรภาพ    
ถอ้ยคาํท่ีถ่อมใจและฉลาดของอาบีกายลิท่ีมีต่อดาวดิก็เป็นท่ีพึงพอใจต่อเขาเหมื อนกบัการ  
จูบและถอ้ยคาํเหล่านั้นไดพ้ิชิตความรักของเขา (1 ซมอ. 25)   

 

“อยา่งการจู บท่ีจริงใจแสดงถึงความรั กใคร่และเป็นท่ีน่าปรารถนานั้น ดงันั้น
คาํตอบ ท่ีจริงใจ (และบางที ตรงไปตรงมา ) แสดงถึงความห่วงใยของบุคคลหน่ึง
และดงันั้น ก็ไดรั้บการตอ้นรับ”546 

 

‚ถอ้ยคาํเช่นนั้นก็ เหมือนกบัราวกบัว่ าริมฝีปากของผูส้อบถามไดรั้บการจู บจากริม
ฝีปากของผูใ้หค้าํตอบ” 547 

 

24:27     ชาวนาตอ้งเอาใจใส่ต่อการเพาะปลูกของทุ่งนาของเขามากกวา่ความสะดวกสบายส่วนตวั  
ของเขา ในทาํนองเดียวกนั ทุกคนควรตั้งชีวติท่ีไดจ้ดัระเบียบอยา่งดีซ่ึงรวมถึงขนาดของ  
ความมัน่คงทางการเงิน ไวก่้อนการแต่งงานและการเร่ิมตน้ครอบครัว ในการประยกุตใ์ชท่ี้  
กวา้งข้ึนนั้นเราควรรักษาส่ิงต่างๆ  ท่ีมาก่อนใหม้าก่อน (เปรียบเทียบ  ลก. 14:28-32)548 ซา
โลมอนไดส้ร้างพระนิเวศน์ของพระเจา้ก่อนเพื่อจะใหเ้กียรติแด่พระองค ์และ เม่ือส่ิงนั้น  ได้
เสร็จส้ิน เขาไดส้ร้างบา้นของเขาเองเพื่อจะใหเ้กียรติแด่ตวัเขาเอง (1 พกษ. 6:38-7:1) 

 

24:28 การเป็นพยานปรักปรําเพื่อนบา้ นหมายถึงการเป็นพยานต่อตา้นเขา จงเงียบไวน้อกจากวา่  
คาํพยานของคุณนั้นจาํเป็นและจงเป็นจริงเม่ือคุณพดู    บรรดาเพื่อนบา้นของนาโบทไดเ้ป็น  
พยานเทจ็ต่อสู้เขา และการ ใหก้ารเป็นพยานเทจ็ของพวกเขาไดส่้งผลต่อการประหารชีวติ  
ของนาโบท (1 พกษ. 21:13) 

 
    ”อยา่กล่าวความจริงต่อตา้นความเทจ็ใดๆ อยา่งไม่จาํเป็น“549 
 

24:29     การอา้งอิงในขอ้น้ี ซ่ึงปราชญไ์ดแ้นะนาํไม่ใหท้าํ ก็แสดงออกถึงความตรงขา้มของกฎทอง 
(เปรียบเทียบ 20:22; มธ. 5:43-45; รม. 12:9) ดาวดิไดป้ฏิเสธท่ีจะแกแ้คน้กษตัริยซ์าอูล  
สาํหรับการปฏิบติัท่ีไม่ดีต่อเขา 

 



24:30-34     สุภาษิตท่ียาวน้ีก็เป็นโคลงอีกโคลงหน่ึง (เปรียบเทียบ  23:29-35) ‚ความยากจนมาอยา่งคน  
ปลน้‛ นัน่คือมนัตามทนัคนข้ีเกียจอย่ างน่าประหลาดใจและหรือทนัทีทนัใด โดยพื้นฐาน 
แลว้ความข้ีเกียจอยา่งต่อเน่ือง นาํไปสู่ความยากจน  (เปรียบเทียบ  1 ธส. 2:9; 4:11; 2 ธส. 
3:10) 

‚การเปรียบเทียบระหวา่ง ‘คนเกียจคร้าน ’ [‚คนข้ีเกียจ ] และ ‘การขาดความเขา้  
ใจ’[‚การขาดความรู้สึก ”] ทาํใหช้ดัเจนวา่ความเกียจคร้านท่ีถูกกล่าวถึงท่ีน่ีไม่ใช่  
เป็นผลลพัธ์ของหลงัท่ีอ่อนแอแต่เป็นสมองท่ีกลวง    ไม่ใช่กาํลงัแต่เป็นความตั้งใจ  
อนัเป็นส่ิงท่ีขาดไป” 550 

 

ในขณะท่ีเขานอนหลบันัน่เองท่ีศตัรูของเจา้ของนาในคาํอุปมาเร่ืองขา้วสาลีและขา้ว ละมาน 
นั้นไดก่้อความเสียหาย (มธ. 13: 24-25; เปรียบเทียบ อสย. 5:1-6) 

 

 ส่วนเหล่าน้ีของ 36  คาํกล่าวเร่ิมตน้และจบลงดว้ยการอา้งอิงถึงคนยากจน (เปรียบเทียบ 22:22-23;  
24:30-34) ความยากจนมีการเช่ือมโยงท่ีชดัเจนบางอยา่งกบัความโง่เขลา แมว้า่ไม่ใช่ทุกคนท่ียากจน  เป็นคน
โง่ 

 

V. การรวบรวมที ่5: หลกัค าสอนของซาโลมอนทีแ่สดงถึงปัญญา  บทที ่25—29 

 

 ตอนน้ีเรากลบัไ ปพิจารณาสุภาษิตท่ีมากข้ึนของซาโลมอน (เปรียบเทียบ 1:1-22:16) บทท่ี 25-26 
ประกอบดว้ยสุภาษิตท่ีเป็นการเปรียบเทียบเป็นส่วนใหญ่ คาํไขในบทเหล่าน้ีคือ “เหมือน. . .ดงันั้น” บทท่ี 27 
เป็นการผสมผสานของสุภาษิตต่างๆ  ท่ีเป็นการเปรียบ เทียบและท่ีเป็นการขดัแยง้กนั บทท่ี 28-29  ประกอบ 
ดว้ยหลกัคาํสอนท่ีส่วนใหญ่เป็นความตรง กนัขา้มซ่ึงแสดงโดยคาํวา่ “แต่” ในบทเหล่าน้ีนั้น มีคู่เหมือนโดย  
ส่วนมาก แต่ก็มีบางสุภาษิตท่ีค่อนขา้งยาว ขา้พเจา้นบัได ้ 66 สุภาษิตในกลุ่มของความคลา้ยคลึงกนั (25:1-
27:22) และ 54 สุภาษิตในกลุ่มของความตรงขา้ม (บทท่ี 28-29)    ส่ิงน้ีให ้120 สุภาษิตแก่เราในส่วนหลกัน้ี  
ของพระธรรมสุภาษิต ถา้เราไม่นบัการอภิปรายในเร่ืองความสุขมุใน 27:23-27 

 

“สุภาษิตต่างๆ  ในบทเหล่าน้ีก็แตกต่างในแง่ท่ีวา่ มีคาํกล่าวท่ีเป็นหลายบรรทดัมากข้ึนและ  
การเปรียบเทียบมากข้ึน  บทท่ี 28-29 คลา้ยกบับทท่ี 10-16 แต่บทท่ี 25-27 แตกต่าง ในแง่
ของการมีขอ้อา้งอิงถึงพระเจา้นอ้ย”551 

 



 อีกคร้ังหน่ึงท่ีขา้พเจา้ควร (ในบทท่ี 25-29 อยา่งเช่นใน 10:1-22:16) แสดงความคิดเห็น ในขอ้เหล่า  
นั้นซ่ึงสาํหรับขา้พเจา้แลว้ดูเหมือนวา่จาํเป็นตอ้งมีการอธิบายใหช้ดัเจน 

 

ก.  บทน าของการรวบรวมของซาโลมอนในภายหลงั 25:1 

 

 กลุ่มของนกัวชิาการผูซ่ึ้งไดรั้บใชใ้นระหวา่งรัชกาลของกษตัริยเ์ฮเซคียาห์ (715-686 กคศ.) ไดเ้พิ่ม 
สุภาษิตจากสุภาษิต 3,000 ขอ้ (1 พกษ. 4:32) กบัการรวบรวมก่อนหนา้นั้น (1:1 -22:16) ชายเหล่าน้ีได้ ดาํเนิน
ชีวติหลงัจากซาโลมอนประมาณ 250 ปี ซาโลมอนครองราชยต์ั้งแต่ 971-931 กคศ. ขอ้น้ีก็แนะนาํ  บทท่ี 25-
29 

 

  ”มนัอาจเป็นการบริการท่ีดีมากสาํหรับคริสตจกัรท่ีจะโฆษณาการงานของคนอ่ืนๆ ท่ีถูกปิด 
  ซ่อนไวใ้นความคลุมเครือ“552 

 

ข.  การเปรียบเทยีบแบบส่ังสอน 25:2-27:22 

 

 การเนน้ในส่วนน้ีเป็นเร่ืองของปัญญาและความโง่เขลา คุณความดีและความเลวทรามท่ีเสริมเขา้มา 

 

1.  การประพฤติทีฉ่ลาดและโง่เขลา 25:2-28 

 

 ขอ้ 2-7 ทั้งหมดก็กล่าวถึงวธีิท่ีจะรับมือกบักษตัริย ์(ผูป้กครอง) 

 

25:2     ขอ้เทจ็จริงท่ีวา่พระเจา้ไดเ้ลือกท่ีจะไม่เปิดเผยทุกส่ิงท่ีมนุษยต์อ้งการท่ีจะรู้  ไดส่้งผลให้เกิด 
การยาํเกรงพระองคแ์ละการยกยอ่งพระองคข์องเรา (เปรียบเทียบ ฉธบ . 29:29) อยา่งไร ก็
ตาม พลเมืองของกษตัริยย์าํเกรงเขาและยกยอ่งเขาเม่ือเขาตรวจสอบเร่ืองราวอยา่งขยนั  
หมัน่เพียรและไม่ทาํการตดัสินใจต่างๆ ของเขาบนพื้นฐานของความเขา้ใจผวิเผนิ 

 

ทูตของพระเจา้ไดเ้ลือกท่ีจ ะไม่เปิดเผยทุกส่ิงเก่ียวกบัตวัท่านเองแก่มาโนอาห์และภรรยา
ของเขา (วนฉ. 13:17-18) การรับมือของกษตัริยซ์าโลมอนกบัหญิงโสเภณีสองคนผูซ่ึ้งได้
ร้องขอ  ความยติุธรรมจากเขาก็ไดพ้ิสูจน์วา่พระเจา้ไดอ้วยพรเขาอยา่งแทจ้ริงดว้ยปัญญาท่ี
ยิง่ใหญ่ (1 พกษ. 3:16-28) 



 

25:3  ‚สุภาษิตน้ีเป็นคาํเตือนต่อการลวงของการ ยกยอโดยความโปรดปรานของกษตัริย ์  
ซ่ึงอาจถูกถอดถอนหรือเปล่ียนแปลงไ ปสู่แมก้ระทัง่ส่ิงท่ีตรงกนัขา้ม และเป็นคาํ  
แนะนาํแก่บุคคลหน่ึงท่ี จะใส่ใจถอ้ยคาํและการกระทาํของเขา และคอยดูวา่เขาได้  
รับอิทธิพลโดยแรงจูงใจท่ีสูงกวา่โดยการคาดการณ์ท่ีผดิพลาดแห่งความประทบัใจ 
ในมุมมองและอารมณ์ของกษตัริย”์ 553 

 

หญิงฉลาดคนหน่ึงจากเมืองเทโคอาผูซ่ึ้งโยอาบไดห้วงัวา่จะชกัจูงใจใหด้าวดิท่ีจะยอมรับ
อบัซาโลมกลบับา้นก็ไดเ้ป็นพยานถึงความเขา้ใจถ่องแทท่ี้พิเศษของกษตัริยด์าวดิ  ดาวดิได้
เห็น วา่โยอาบไดอ้ยูเ่บ้ืองหลงัถอ้ยคาํข องเธอ (2 ซมอ. 14:1-21) ใจของจอมกษตัริยจ์ะเลย
ผา่น ความเขา้ใจอยา่งเตม็ท่ีมากเพียงไร (“เหลือจะหยัง่รู้”)    

 

25:4-5  เหมือนกบัข้ีโลหะท่ีถูกแยกออกจากเงิน คนชัว่ร้ายตอ้งถูกแยกออกไปถา้การปกครองของ  
กษตัริยน์ั้น ชอบธรรม (เปรียบเทียบ 17:3; 20:8) มนัไม่เพียงพอสาํหรับผู ้ ปกครองท่ีจะ  
ยติุธรรม ผูร่้วมงานของเขาจะตอ้งเป็นผูค้นแห่งความซ่ือสัตยส์าํหรับการบริหารจดัการของ  
เขาท่ีจะทาํส่ิงถูกตอ้ง (“ถูกสถาปนาไวด้ว้ยความชอบธรรม ”) กษตัริยซ์าโลมอนจาํตอ้ง  
พิพากษาคนทาํชัว่หลายคนก่อนท่ีเขาสามารถครองบลัลงักข์องเขาดว้ยความปลอดภยั  และ 
ดว้ยความสงบสุขได ้(1 พกษ. 2)  

 

‚หลกัการอยา่งเดียวกนัก็ถือตามเก่ียวกบัอาณาจกัรท่ีกาํลงัมาของพระเยซูคริสต ์คน 
ชัว่ร้ายจะถูกทาํลายและคนละเมิดทั้งหมดจะถูกกาํจดัออกไปจากแผน่ดินเม่ือพระ -
องคเ์สด็จมาดว้ยชยัชนะเพื่อท่ีจะเร่ิมตน้วนัยิง่ใหญ่ขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ (2 ธส. 1 
และ 2 วว. 19)‛554 

 

25:6-7 สุภาษิตน้ีสนบัสนุน ความถ่อมใจ ต่อหนา้ผูป้กครองและคนอ่ืนๆ  ท่ีมีสิทธิอาํนาจ บุคคล คิด 
ถือตวัเกินท่ีตนควรจะคิดจะไม่ไดรั้บการนบัถืออยา่งมากจากคนอ่ืนไม่วา่อยา่งถูกตอ้งสม -
ควรหรืออยา่งไม่ถูกตอ้งไม่สมควร 

 

‚มนัดีกวา่ ผู ้ท่ีอยูเ่หนือยกเขาข้ึนเพราะวา่ ความสามารถของเขารับรองไว้       
มากกวา่ท่ีเขายืน่เกินความจาํกดัของเขาและเส่ีย งต่อการตาํหนิและการเสียหนา้ซ่ึง
ก่อผลเสียหายต่อโอกาสสาํหรับความสาํเร็จในอนาคตในอาชีพ (เปรียบเทียบ    



ลก. 14:8-11)‛ 555 

 

‚มีทางตรงกลางท่ีเหมาะสมระหวา่งการเป็นคนอวดดีและวางมาดและคนประจบ  
ประแจง บุคคลหน่ึง ตอ้งมีความสุขมุท่ีจะรู้ความสามารถของตนเอง ท่ีของ ตนเอง   
ไดบ้่งบอกวา่ความสุขมุเช่นนั้นจะเป็นท่ีสังเกตและไดรั้บรางวลัอยา่งเหมาะสม”556 

 

มนัก็เป็นช่ือเสียงสาํหรับซาอูลคนหนุ่มซ่ึงถ่อมใจในปีแรกๆ  ของเขา  และไม่ไดแ้สวงหา
การ เป็นกษตัริยข์องอิสราเอล (1 ซมอ. 10:22) หลงัจากท่ีพระเจา้ไดข้จดักษตัริยซ์าอูลนั้น 
ดาวดิไดแ้สวงหาพระเจา้อยา่งฉลาดเก่ียวกบัวธีิท่ีเขาควรดาํเนินไปอยา่งไร แทนท่ีจะเร่งรีบ  
ไปสู่การทึกทกัเอาการเป็นผูน้าํของประเทศ (2 ซมอ. 2:1)    

 

25:8-10     สุภาษิตน้ีแนะนาํใหเ้ราท่ีจะยติุความขดัแยง้นอกศาลเม่ือ ใดก็ตามท่ีเป็นไปได้  เป็นการไม่  
ฉลาดท่ีจะลากใครคนหน่ึงไปยงัศาลอยา่งเร่งรีบเพื่อท่ีจะโตเ้ถียง เราควรระมดัระวงัเก่ียวกบั  
การแบ่งปันถึงขอ้มูลเอกสิทธ์ิ น่ีอาจนาํไปสู่ความอบัอาย (ขอ้ 8) เราไม่ควรเผยความลบั
ต่างๆ  เพื่อจะแกต้วัเราเองในขอ้โตเ้ถียง หาไม่แลว้เราอาจทาํลายมิ ตรภาพได ้   โจทกค์วร
โตแ้ยง้กรณี  ของเขากบัเพื่อนบา้นของเขานอกศาล จากนั้นประเด็นของความขดัแยง้กนัจะ
ไม่กลายมา เป็นความรู้ท่ีเปิดเผย (ขอ้ 9) และใหช่ื้อเสียงท่ีเลวแก่โจทก ์ (ขอ้ 10; เปรียบเทียบ 
1 คร. 6:1-8)   กษตัริยโ์ยสิยาห์ไดเ้ขา้ยุง่ในเร่ืองราวของเพื่อนบา้นข องเขาคือฟาโรห์เนโค
แห่งอียปิตอ์ยา่งไม่จาํเป็น และก็ไดสู้ญเสียชีวติของเขาไป (2 พศด. 35:20-24) 

 

“ท่ีจะวิง่ไปหากฎหมายหรือเพื่อนบา้นตามปกติแลว้ก็เป็นการวิง่หนีจา กหนา้ท่ีของ
ความสัมพนัธ์ส่วนตวั จงดูขอ้คิดเห็นท่ี วา่กนั วา่เป็น ท่ีสุดของพระเยซูใน มทัธิว 
18:15 ข”557 

 

“ไม่มีความสาํเร็จซ่ึงไดบ้รรลุมา ณ ราคาของความสัตยสุ์จริตของตวัคุณเองหรือ  
ความเจบ็ปวดของใครคนหน่ึง”558 

 

25:11     ‚ทองคาํ ” อาจอา้งอิงถึงสี ของผลไมห้รืออาจเป็นโลหะท่ีมีค่า เ ดลลิสซ์ไดถื้อวา่ “ลูกทอ้  
ทองคาํ” เป็นช่ือทางบทกวสีาํหรับส้ม 559    “ลอ้ม” บ่งบอกถึงพื้นหลงัท่ี เหมาะสมอยา่งเช่ น 
ตะกร้าหรือกรอบท่ีดึงดูดใจ ภาพของผลแอปเป้ิลถูกกล่าวถึงท่ีน่ี ประเด็นก็คือวา่ ถอ้ยคาํท่ี  
ถูกตอ้งซ่ึงไดก้ล่าวออกมา ณ เวลาท่ีเหมาะสม ในแนวทางท่ีเหมาะสมสามารถเป็นท่ีโปรด  



ปรานอยา่งเช่นช้ินส่วนท่ีสวยงามของผลไมใ้นภาชนะท่ีเหมาะสมได้560 

 

การเปิดเผยท่ีประหลาดใจของราชินีเอสเธอร์ถึงศตัรูของผูค้นของเธอมีประสิทธิภาพ เพราะ  
วา่เธอไดต้ระเตรียมสภาพแวดลอ้มอยา่งระมดัระวงัท่ีซ่ึงเธอไดว้างแผนท่ีจะเปิดโปงฮามาน  
แก่กษตัริยอ์าหสุเอรัส (อสธ. 4:16—7:6) 

 

‚. . . วนัหน่ึงผูเ้ขียนไดเ้ป็นพยานถึงเหตุการณ์ท่ีผดิปกติมากท่ีสุดใน แถบท่ีปลูกส้ม  
 เป็นหลกัแห่งคาลิฟอร์เนียใต ้คือบางส่ิงท่ีไม่มีใครจดจาํวา่ไดเ้กิดข้ึนก่อนหนา้น้ีการ 
 ตกของหิมะอยา่งหนกัไดเ้กิดข้ึนระหวา่งการเก็บเก่ียวส้มอยา่งเตม็ขนาด ตน้ไมทุ้ก 

ท่ีถูกปกคลุมดว้ยส่ิงท่ีตกลงมาเป็นสีเงิน และขณะทิวทศัน์ท่ีสวยงามไดก้ระจาย
 ออกต่อหนา้ขา้พเจา้และขา้พเจา้ไดส้ังเกตถึงลูกกลมสีเหลืองขนาดใหญ่หลายลูกท่ี
 แขวนไวท้่ามกลางก่ิงตน้ไมข้นาดใหญ่และใบไมท่ี้เป็นสีขาวขา้พเจา้ก็ไดร้้องอุทาน 

อยา่งไม่ ไดต้ั้งใจวา่ ‘ลูกทอ้ทองคาํ ลอ้มเงิน’‛561 

 

25:12  น่ีเป็นสุภาษิตเชิงสัญลกัษณ์อีกสุภาษิตหน่ึง สัญลกัษณ์และส่ิ งของแห่งการเปรียบเทียบใน  
กรณีน้ีก็คือ “ต่างหูทองคาํ ” และ “จ้ีทองคาํ ” ประเด็นท่ีน่ีก็คือ ถอ้ยคาํท่ีเหมาะสม ดึงดูดใจ  
อยา่งท่ี เคร่ืองประดบัท่ีสวยงามดึงดูดตา  ถอ้ยคาํ ของพวกเพื่อนของโยบไม่ไดดึ้งดูดเขา
เพราะ วา่ถอ้ยคาํเหล่านั้นไม่ไดป้ระยกุตใ์ชก้บัสถานการณ์ของเขา ถอ้ยคาํเหล่านั้นไม่เหมาะ
ในทาํ- นองเดียวกนั ถอ้ยคาํท่ีไม่จริงก็ไม่ดึงดูด ถา้ถอ้ยคาํเหล่านั้นเป็นท่ีประจกัษว์า่ไม่จริง   
ในหน่ึง ของเหตุการณ์ท่ีหายากท่ีซ่ึงผูเ้ผยพระวจนะของพระเจา้ไดโ้นม้นา้วใหค้นอิ สราเอล
เปล่ียน  แนวทางของพวกเขานั้น ซามูเอลก็ไดอ้อ้นวอนอยา่งคล่องแคล่วใหพ้ วกเขาท่ีจะ
กลบัไปสู่ พระเจา้และพวกเขาไดท้าํ (1 ซมอ. 12; เปรียบเทียบ 2 พศด. 28:9-15)   ในโอกาส
นั้น ถอ้ยคาํ ของเขาก็มีค่าเท่ากบัเคร่ืองประดบัทองคาํ  

 

‚. . . อยา่งท่ีเคร่ืองประดบัสองอยา่งแรก [ในบรรทดั ก ] ก่อรูปสัญลกัษณ์ท่ีสวยงาม 
ดงันั้นสองอยา่งหลงั [ในบรรทดั  ข] คือนกัเทศน์ท่ีฉลาดแห่งศีลธรรมและหูท่ีให้  
ความสนใจก่อรูปส่ิงครบถว้นท่ีกลมกลืน. . .” 562 

 

25:13  ‚ความเยน็ของหิมะ ” ท่ีน่ีบางทีไม่ไดอ้า้งอิงถึงการมีหิมะตก ณ เวลาเก็บเก่ียว เน่ืองจากวา่  
ส่ิงน้ีจะเป็นความหายนะ บางทีมนัอา้งอิงถึงนํ้าด่ืมท่ีถูกทาํใหเ้ยน็ดว้ยหิมะอยา่ งเช่น นํ้าแขง็  
หลอด ซ่ึงจะเป็นส่ิงพึงประสงคแ์ละส่ิงทาํใหส้ดช่ืน 



 

‚คุณคิดวา่พระเจา้ทรงรู้สึกอยา่งไรเม่ือเราท่ีเป็นผูส่ื้อสารไดส่้งถอ้ยคาํของพระองค์
ดว้ยความแม่นยาํท่ีเหมาะสม?”563 

 
    ” . . . ชาวชนบทของกรุงดามสักสัเก็บหิมะของฤดูหนาวไวใ้นรอยแยกของภูเขา  
   ทั้งหลายและขนมนัไปยงักรุงดามสักสัและเมืองต่างๆ ตามชายฝ่ังในเดือนทั้งหลาย 
   ท่ีอบอุ่น“564 
 
  อีกทางเลือกหน่ึงคือวา่ ”หิมะ “อาจเป็นการกล่าวเกินจริงท่ีจงใจ 565 เม่ือคนโมอบั คนอมัโมน 
  และคนเมอูนีไดโ้จมตีกษตัริยเ์ยโฮชาฟัทและประชาชนยดูาห์นั้น ข่าวสารสัญญาถึงชยัชนะ 
  ท่ีพระเจา้ไดส่้งมาผา่นทางยาฮาซีเอลคนเลวไีดพ้ิสูจน์วา่ทาํใหส้ดช่ืนและทาํใหชุ่้มช่ืน  อยา่ง 
  เช่นนํ้าด่ืมท่ีเยน็ในวนัท่ีร้อน (2 พศด. 20:1417) 
 
25:14  สุภาษิตน้ีเปรียบเทียบกบัสุภาษิตท่ีอยูใ่นขอ้ก่อนหนา้น้ีและกบัสุภาษิตท่ีอยูใ่น 18:16 อยา่งท่ี 
  นํ้าด่ืมท่ีเยน็ในวนัท่ีร้อนทาํใหส้ดช่ืน ดงันั้นทอ้งฟ้าท่ีมีลมและเมฆบ่งช้ีถึงฝน แต่ หากฝนไม่ 
  ตกก็ทาํใหผ้ดิหวงั นัน่เป็นบุคคลท่ีอา้งอยา่งโออ้วดถึงการมีความสามารถ  (” ของประทาน “ )
  บางอยา่งแต่ลม้เหลวท่ีจะแสดงออกถึงส่ิงเหล่านั้นเม่ือถูกเรียกใหแ้สดงออก   ยดูาไดใ้ชค้าํ  
  เปรียบเทียบน้ีวา่ ”เป็นเมฆท่ีไม่มี [ท่ีลม้เหลวท่ีจะก่อใหเ้กิด ] ฝน  “เพื่อจะอธิบายถึงครูสอน 
  เทียมเทจ็ผูซ่ึ้งปล่อยลมมากแต่ไม่มีการสาํแดงท่ีทาํใหส้ดช่ืน (ยด. 1113; เปรียบเทียบ  2 ปต. 
  2:1; 1 ยน. 4:1) ผูเ้ผยพระวจนะเทจ็หลายคนในพนัธสัญญาเดิมไดท้าํส่ิงเดียวกนั โปรดจาํไว ้
  เช่นกนัถึงพวกนกัวทิยาคมของฟาโรห์ผูซ่ึ้งลม้เหลวท่ีจะทาํการอศัจรรยต่์างๆ ท่ีต่อมา 

โมเสสไดท้าํ (อพย. 9:11) 
 

25:15     สุภาษิตน้ีและสุภาษิตท่ีตามมาสอ งขอ้สนบัสนุนความรู้จกัประมาณสุภาษิตน้ี เก่ียวกบัถอ้ย  
คาํ โดยการเพิ่มเติมถอ้ยคาํเพียงเล็กนอ้ยนั้นแนวคิดของขอ้น้ีก็ชดัเจนมากข้ึน    “โดยการหกั  
หา้ม [ถอ้ยคาํ ] ผูค้รอบครองอาจถูกชกันาํได้ ” นัน่คือ อยา่พดูยาวเกินไป ถอ้ยคาํท่ีสุภาพ  
สามารถมีพลงัอยา่งมากได ้

 

“ถอ้ยคาํท่ีสงบและอดกลั้นสามารถทาํลายการต่ อตา้นซ่ึงยากเกินกวา่ท่ีจะเอาชนะ 
 ได”้566 

 



“กระดูกเป็นส่วนของร่างกายท่ีแขง็แรงท่ีสุดท่ีอยูภ่ายในของบุคคลหน่ึง และการทาํ  
ใหก้ระดูกหกัท่ีน่ีอา้งอิงถึงท่ีจะทาํลายการต่อตา้นท่ีแขง็แกร่งท่ีสุดและลึกท่ีสุดต่อ  
แนวคิดท่ีบุคคลหน่ึงอาจครอบครอง‛567 

 

ดาวดิไดท้าํใหก้ษตัริยซ์าอูลตระหนกัถึงการปฏิบติัท่ีรุนแรงอนัไม่เป็นธรรมของเขาท่ีมีต่อ  
เขาดว้ยถอ้ยคาํท่ีเรียบร้อย (1 ซมอ. 24:8-15; 26:17-25) อาบีกายลิไดเ้ปล่ียนแปลงท่าทีของ  
ดาวดิอยา่งส้ินเชิงโดยการออ้นวอนต่อเขาอยา่งถ่อมใจและอยา่งมีเหตุผล  เธอไม่ไดพ้ยายาม
ท่ี จะบงัคบัส่ิงใดดว้ยถอ้ยคาํของเธอ (1 ซมอ. 25:23-35) ภายหลงันาธนัไดพ้ิชิตการสารภาพ  
ของดาวดิดว้ยเร่ืองราวท่ีเรียบง่าย ไม่ใช่ดว้ยการคุกคามหรือการเรียกร้อง (2 ซมอ. 12)    

 

25:16     ส่ิงใดก็ตามท่ีบริโภคมากเกินไป แมก้ระทัง่ส่ิงต่างๆ ท่ีน่าปรารถนามากท่ีสุดก็สามารถกลาย  
มาเป็นส่ิงท่ีน่ารังเกลียดและน่าขยะแขยงได้  ส่ิงน้ีประยกุตใ์ชต่้อการใชค้วามคิดและทอ้ง
มาก เกินไป เปาโลไดเ้ตือนทิโ มธีวา่ “เพราะถา้การฝึกทางกายนั้นมีประโยชน์อยูบ่า้ง ทาง
ของ พระเจา้ก็มีประโยชน์ในทุกทาง ” (1 ทธ. 4:8) บางคนใชเ้วลามากเกินไปในเร่ืองการ
ออก กาํลงักายและเวลาไม่ เพียงพอในการออกกาํลงัฝ่ายวญิญาณ  แซมสันรักการเล่น (เกม
ทายปริศนา) และเพศมากเกินไป ส่ิงเหล่านั้นไดน้าํความหายนะมายงัเขาในท่ีสุด    

 

“ตั้งแต่หลงัจากสวนเอเดนนั้น มนุษยไ์ดต้อ้งการความพึงพอใจสูงสุดจากทุกส่ิงเม่ือ 
พระเจา้ตั้งขอ้จาํกดัไว ้ พวกเขาไดคิ้ดวา่มนัคงจะมีความปลาบปล้ืมเม่ือพวกเขา ได้
ไป เกินขอ้จาํกดันั้น แต่แทจ้ริงแลว้มนัเป็นอาการคล่ืนไส้”568 

 

‚ภรรยาและสามีตอ้งเฝ้าระวงัมิฉะนั้นความรักใคร่ของพวกเขาท่ีมีต่อซ่ึงกนัและกนั
ท่ีหวานช่ืนและน่ารักอยา่งท่ีมนัเป็นนั้นจะเบียดเสียดกนั ส่ิงต่างๆ ของพระเจา้ออก  
ไป มนัก็เป็นเช่นนั้นกบัความยนิดีและความเพลิดเพลินต่างๆ ของชีวติ ส่ิงท่ีถูกตอ้ง  
และเหมาะสมอยา่งส้ินเชิงในท่ีของมนัอาจพิสูจน์ว่ าจะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อ  
การเติบโตฝ่ายวญิญาณทั้งหมด ถา้มนัถูกปล่อยใหม้าเป็นอาํนาจท่ีควบคุมสูงสุด  
ของชีวติ” 569 

 

25:17  อยา่งท่ีเรากล่าวในวนัน้ี  ‚อยา่อยูน่านเกินไป ” และ ‚ความคุน้เคยทาํใหเ้กิดการดูถูก ” หรือ 
อยา่งท่ีนกัปราชญค์นหน่ึงกล่าววา่  ‚ผูเ้ยีย่มเยอื นและปลาส่งกล่ินเหมน็หลงัจากสามวนั ”    
การอยูน่านเกินไป แมก้ระทัง่ต่อหนา้เพื่อนๆ ก็เป็นอีกตวัอยา่งหน่ึงของการปล่อยตวัเกินไป 



(ขอ้ 16; เปรียบเทียบ 1 ทธ. 5:13) พวกเพื่อนของโยบไดท้าํใหก้ารเยีย่มเยอืนของพวกเขา  อยู่
นานเกินไป 

 

‚มิตรภาพเจริญเตม็ท่ีผา่นทางความรู้สึกไวท่ี ระมดัระวงัท่ีจะไม่บุกรุกความเป็น
ส่วนตวัและท่ีจะปล่อยช่องวา่งใหอี้กบุคคลหน่ึ งท่ีจะเป็นบุคคลในสิทธ์ิของเขา
ไม่ใช่ผา่น  ทางความยนิดีของตนเอง ความใจร้อนหรือการเรียกร้อง   ปราศจาก
ความสุขมุเช่น นั้น แทนท่ีจะบาํรุงชีวติ มิตรภาพก็นาํมนัไปเสีย” 570   

 

สุภาษิตเชิงสัญลกัษณ์จาํนวนมากข้ึนก็มีไปจนถึง 26:3 

 

25:18  ‚พยานเทจ็ ” เป็นอาวธุท่ีทาํลายซ่ึงสามารถทาํใหอี้ก บุคคลหน่ึงบาดเจบ็อยา่งรุนแรงได้
ดงันั้น เราควรหลีกเล่ียงท่ีจะใชม้นั (เปรียบเทียบ 6:19; 14:5; 19:5, 9, 28; อพย. 20:16; ฉธบ. 
5:17)   ‚กระบองศึก” “ดาบ” และ “ลูกธนู” ทั้งหมดน้ีก็ทาํการของพวกมนัในหลายแนวทาง
ใน ทาํนองเดียวกนั การโกหกและการใหก้ารเป็นพยานเทจ็สามารถทาํร้าย “เพื่อนบา้น” ใน 
หลายแนวทางได ้  การโกหกของคาอินไดน้าํใหพ้ระเจา้ท่ีจะสาปแช่งเขา (ปฐก . 4:9-11) 
การ  โกหกของพวกพี่ชายของโยเซฟไดท้าํใหใ้จของบิดาของพวกเขาแตกสลาย (ปฐก . 
37:31-35)   คาํพยานของพยานเทจ็ ณ การไต่สวนของนาโบทไดส่้งผลต่อการถูกประหาร
ชีวติของเขา (1 พกษ. 21:13) 

 

25:19  การพึ่งพาบุคค ลท่ีไวใ้จไม่ได ้ (“คนไม่ซ่ือ”) ในเวลาแห่งอนัตรายก็สามารถส่งผลต่อความ  
เจบ็ปวดอยา่งมากสาํหรับบรรดาผูท่ี้ “วางใจ” ในเขาเหมือนกบั “ฟัน” ท่ีเสียหรือ “เทา้” ท่ี 
เคล็ด (เปรียบเทียบ  14:22; 17:17; 19:22; 20:6)   พยานเทจ็ (ขอ้ 18) กระตือรือร้นท่ีจะ
ก่อใหเ้กิดความเจบ็ปวด  แต่บุคคลท่ีไวใ้จไม่ไดท้าํอยา่งนั้นอยา่งอยูเ่ฉยๆ คือ  เขาลม้เหลวท่ี
จะทาํมนัเม่ือมีความจาํเป็น  ยอห์นมาระโกไดพ้ิสูจน์วา่ไวใ้จไม่ไดร้ะหวา่งการ  เดินทาง
ประกาศคร้ังแรกของเปาโล (กจ. 13:13; 15:37- 38)   ในทางตรงกนัขา้ม พระเยซู  ไม่เคยทาํ
ใหบ้รรดาผูท่ี้วางใจในพระองคผ์ดิหวงัเลย (มธ. 20: 30-34; ฮบ. 13:5) 

 

25:20  การถอดเอาเคร่ืองแต่งกายของใครคนหน่ึงออกในวนัท่ีอากาศหนาวก็เพิ่มความไม่สะดวก  
แก่เขาหรือเธอ ในทาํนองเ ดียวกนั การเทนํ้าส้มสายชูท่ีเป็นกรดบนสารโซเดียมไบ
คาร์บอเนต ท่ีเป็นด่าง (หรือแผล [LXX] คาํฮีบรู เนเทอร์) ก็รบกวนสภาพตามธรรมชาติของ
ส่ิงต่างๆ (หรือขบวนการการรักษา ) มนัผดิท่ีจะรบกวน “ใจท่ีเป็นทุกข์ ” เม่ือตอ้งการความ



สงบและ การปลอบโยนโดยการพยายามท่ีจะทาํใหใ้จร่ืนเริงข้ึนดว้ยเพลงท่ีรบกวนและท่ีไม่
ตอ้งการ เหมือนกบัท่ีจะรบกวนร่างกายโดยการแยง่ความอบอุ่นหรือการรักษาไปจากมนั   
เพลงต่างๆ สามารถบาํบดัรักษาได ้แต่เม่ือเพลงเหล่านั้นถูกร้องอยา่งขาดความรู้สึก พวกมนั
สามารถก่อ  ใหเ้กิดความเจบ็ปวดและทาํลายจิตใจได ้ (เปรียบเทียบ ปญจ . 3:4)   ดนตรีท่ี
ประโลมใจของ ดาวดิไดแ้ค่ซํ้ าเติมจิตใจท่ีเจบ็ป่วยของกษตัริยซ์าอูล (1 ซมอ. 19:9-10) 

 

25:21-22     เป็นท่ีชดัเจนวา่ ประเด็นของสุภาษิตน้ีก็คือท่ีจะตอบสนองต่อความชัว่ดว้ยความดี (เปรียบ  
เทียบ มธ . 5:40-46; รม. 12:20) การประพฤติเช่นนั้นจะนาํพระพรมาจากพระเ จา้และ  นาํ
ความเสียใจไปยงัคนท่ีทาํส่ิงชัว่ร้าย แมก้ระนั้น  “การกองถ่าน ลุกโพลงไวบ้นศีรษะ ” ของ 
ผูท้าํการข่มเหง หมายถึงอะไร ? เป็นท่ีชดัเจนวา่ อนุประโยคน้ีพาดพิงถึงธรรมเนียมโบราณ    
เม่ือไฟของบุคคลหน่ึงดบัท่ีบา้น เขาหรือเธอจะไปหาเพื่อนบา้นและเอาถ่านท่ีลุก อยู่บาง
กอ้น มาเพื่อจะทาํใหไ้ฟลุกไหมอี้ก การถือถ่านในกระทะบนหวัก็เก่ียวขอ้งกบัอนัตราย  และ
ความ ไม่สะดวกสบายสาํหรับบุคคลท่ีถือ แต่ถ่านเหล่านั้นก็เป็นหลกัฐานของความรักของ
เพื่อน  บา้น ในทาํนองเดียวกนั บุคคลท่ี ไดรั้บส่ิงดีเป็นการตอบแทน ความชัว่ก็รู้สึกไม่
สะดวก สบายอยา่งใดอยา่ งหน่ึงแมว้า่เขาไดรั้บของขวญัท่ีดี ความไม่สะดวกสบายของเขา
เกิดข้ึนต่อ ความรู้สึกผดิของเขาต่อการไดท้าํผดิต่อเพื่อนบา้นของเขาในตอนแรก ดงันั้นการ
ตอบสนอง  ต่อความชัว่ดว้ยความดีนั้นไม่เพียงแต่รับรองถึงพระพรของพระเจา้ (ขอ้ 22ข) 
แต่ยงัทาํให้  คนท่ีกระทาํผดิตระหนกัถึงแนว ทางต่างๆ  ของเขา (ขอ้ 22ก) ในวธีิท่ีสุภาพอีก
ดว้ย    

 
   ”วธีิท่ีจะเปล่ียนศตัรูใหเ้ป็นเพื่อนก็คือท่ีจะกระทาํต่อเขาในแนวทางท่ีเป็นมิตร“ 571 
 
 โดยการอธิษฐานเผือ่บ รรดาผูป้ระหารชีวติของพวกเขานั้น พระเยซูและสเทเฟนไดพ้ิชิต  

ความชัว่ท่ีไดท้าํต่อพวกเขาดว้ยความดี (ลก. 23:34; กจ. 7:60) 

 

25:23    สีหนา้ท่ีโกรธก็เป็นของบุคคลท่ีเป็นเป้าของล้ินท่ีลอบกดั (ใส่ร้าย) ล้ินท่ีส่อเสียดสามารถ  
ทาํใหผู้ค้นโกรธอยา่งท่ีลมเหนือนาํฝนมา    ส่ิงเหล่าน้ีเป็นผลลพัธ์ต่างๆ ท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้

 

“การกระหนํ่าของฝนท่ีเป็นนํ้าแขง็และไม่เหมาะแก่โอกาสจากทิศเหนือนั้นก็ทาํให้
ชาวนางงงวยและทาํลายพืชผลของเขา (เปรียบเทียบ 26:1; 28:3)    ดงันั้นเหยือ่ท่ี
ไม่ ระวงัตวั  เม่ือเขาไดย้นิการใส่ร้าย ก็ตระหนกัวา่ผลประโยชน์ท่ีเขาจะเก็บเก่ียว



จากการงานของเขานั้นก็เสียหายไปในทนัทีทนัใดเช่นกนั”572 

 

‚เม่ือผูค้นมาดว้ยเร่ืองเล่าลือท่ี น่ารังเกียจเก่ียวกบับุคคลท่ีขาดไป มนัก็จะเป็นการดี  
ท่ีจะเผชิญหนา้กบัพวกเขาดว้ยจิตใจท่ีดาวดิไดส้าํแดงออกต่อเรคาบและบาอานาห์ 
เพราะวา่บุคคลเช่นนั้นเป็นผูท่ี้ลอบทาํลายคุณลกัษณะ (2 ซมอ. 4:5-12)‛573 

 

25:24 แฝดเหมือนของสุภาษิตน้ีอยูใ่น 21:9 แฝดพี่นอ้งของมนัอยูใ่น 21:19 ซ่ึงเห็นวา่ 

 

“‘ซ่ึงโตเ้ถียง ’ ในแต่ละสุภาษิตของสุภาษิต เหล่าน้ี คือถอ้ยคาํท่ีแนะนาํถึงการ
โตเ้ถียง ท่ีต่อเน่ืองเก่ียวกบัการตดัสินใจต่างๆ เช่น ใคร อยา่งไร และทาํไม. . ผูห้ญิง 
ข้ีทะเลาะเป็นบุคคลท่ีไม่เคยถอยกลบัจากการอุทิศตนท่ียาวนานต่อ                             
การโตเ้ถียง” 574 

 

เยเซเบลคงไดท้าํใหชี้วติเป็นทุกขส์าํหรับกษตัริยอ์าหบั (เปรียบเทียบ 1 พกษ. 18:19, 21:2 
พกษ. 9) เปาโลไดก้ระตุน้ใหบ้รรดาภรรยาท่ีจะจาํนนต่อสามีของพวกเขาแทนท่ีจะโตเ้ถียง 
(อฟ. 5:22-24) 

 

25:25  ในขณะท่ีสุภาษิตน้ีก็เป็นจริงเก่ียวกบั “ความดี” ใดๆ มนัก็เป็นจริงมากข้ึนเม่ือเราคิดเก่ียวกบั  
ข่าวประเสริฐวา่เป็นข่าวดี  หญิงสะมาเรียไดพ้บข่าวดีท่ีพระเยซูไดน้าํมายงัการมีชีวติใหม่
ของ เธอและควรค่าแก่การแบ่งปันกบัเพื่อนบา้นท่ีกระหายของเธอ (ยน. 4:6-29) ความตั้งใจ
ของ สุภาษิตน้ีดูเหมือนท่ีจะหนุนใจใหผู้ค้นท่ี จะแบ่งปันข่าวดีไม่ใช่ข่าวร้าย เน่ืองจากวา่มนั
ทาํให ้ร่าเริง 

 

25:26  ถา้ผูค้นหรือสัตวเ์ดินไปยงันํ้าท่ีใสและส ะอาด  พวกเขาก็ทาํใหม้นัสกปรกโดยการก่อกวน  
โคลนและตะกอน ในทาํนองเดียวกนั  คนท่ีดี (“คนชอบธรรม ” สามารถทาํใหส้ถานการณ์  
ท่ีดีเสียหายไดโ้ดยการยอมใหค้นชัว่รบกวน  ดงันั้นคนฉลาดควรต่อตา้นคนชัว่ร้ายเม่ื อพวก 
เขาพยายามท่ีจะรบกวนความสงบสุข อิชมาเอลไดร้บกวนความสง บสุขของยดูาห์หลงัจาก  
การถูกทาํลายของกรุงเยรูซาเล็มโดยการลอบฆ่าเกดาลิยาห์ ผูว้า่ราชการผูซ่ึ้งคนบาบิโลนได้  
แต่งตั้งไวเ้หนือประชาชน เกดาลิยาห์สามารถป้องกนัการลอบฆ่าเขาเองไดแ้ต่เขา “ยอมแพ  ้
แก่คนชัว่ร้าย” (ยรม. 41:1-3) 

 



25:27     การปฏิบติัทั้งสองอย่ างในขอ้น้ี เป็นท่ีโปรดปรานสาํหรับบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในส่ิงเหล่านั้ น 
แต่การปฏิบติัเหล่านั้นอาจส่งผลกระทบต่อเขาอยา่งเป็นผลร้ายถา้เขาติดตามส่ิงเหล่านั้นมาก
เกินไป  (เปรียบเทียบ ขอ้ 16) ‚ศกัด์ิศรีของตนเองข องบุคคลหน่ึง ” บางทีควรจะอ่านวา่ 
“เร่ืองราวท่ีสาํคญั ” (คาํฮีบรู เคเดดิม ) เช่นส่ิงต่างๆ ท่ีถูกซ่อนไวข้องพระเจา้และกษตัริย ์
(เปรียบเทียบ ขอ้ 3)575 ดงันั้นสุภาษิตน้ีก็เตือนต่อการพยายามท่ีจะคน้หาคาํตอบต่อ  คาํถามท่ี
ไม่สามารถตอบได ้บางทีดว้ยความทะเยอทะยานท่ีเลยเถิด 

 

พระธรรมปัญญาจารยเ์ป็นการบนัทึกของความพยายามของซาโลมอนท่ีจะคน้หาคาํตอบต่อ
ความลึกลบัต่างๆและความผดิหวงัของเขาในการท่ีไม่สามารถท่ีจะทาํอยา่งนั้นได ้ ดาวดิได้  
เขียนวา่ใจของเขาไม่ไดห้ยิง่หรือตาของเขาก็ไม่ไดจ้องหอง หรือเขาก็ไม่ไดท้าํใหต้วัเขาเอง  
พวัพนัในเร่ืองราวต่างๆ  ท่ีใหญ่ซ่ึงยากเกินไปสาํหรับเขา   เขาไดแ้นะนาํอยา่งเรียบง่ายถึง
การ หวงัในพระเจา้ (สดด. 131) 

 

25:28  ทั้ง “เมือง. . . ท่ีมีกาํแพงท่ีเสีย (ปราศจากกาํแพง ) และ “คนท่ีไม่สามารถควบคุมตวัเขาเอง 
(จิตใจของเขา )ไดน้ั้นก็เส่ียง ต่อการโจมตีและการพิชิตโดยศตัรู จงเปรียบเทียบ 16:32 โน
อาห์ ไดท้าํใหเ้ปิดโปงต่อความอบัอายโดยการขาดการควบคุมของเขา (ปฐก .  9:20-21) 
โมเสสไม่  สามารถเขา้ไปในแผน่ดินแห่งพระสัญญาได้  เพราะเขาไดสู้ญเสียการควบคุม
ตวัเอง ณ เมรีบาห์ (กดว. 20) เม่ือความกดดนัเขา้มาถูกจุด  ใครก็ตามสามารถสูญเสียการ
ควบคุม  ตวัเขาเองหรือตวัเธอเองได ้ด้ วยเหตุน้ี เราตอ้งจาํนนการควบคุมตวัเราเองต่อพระ
วญิญาณ บริสุทธ์ิ (อฟ. 5:18) ผูซ่ึ้งจะผลิตผลแห่งการควบคุมตนเองภายในเรา (กท. 5:23) 

 

2.  คนโง่และความโง่เขลา  บทที ่26 

 

 การเปรียบเทียบต่างๆในบทท่ี 25 ก็กล่าวถึงทั้งการประพฤติท่ีฉลาดและโง่เขลา แต่การเปรียบเทียบ  
เหล่านั้นในบทท่ี 25 กล่าวถึงคนโง่และความโง่เขลาเป็นหลกั    การเปรียบเทียบสามอยา่งแรกก็ใชส้ัญลกัษณ์  
สาํหรับการเปรียบเทียบเช่นกนั  

 

26:1  การใหเ้กียรติแก่คนโง่ก็ไม่เหมาะเหมือนกบั “หิมะในฤดูร้อน” หรือเหมือนกบั “ฝน” ในฤดู 
“เก็บเก่ียว” ทั้งสามอาจก่อใหเ้กิดความไม่สะดวกท่ีรุนแรงไดเ้ช่นกนั   พระเจา้ไดข้จดัเกียรติ  
และพิพากษาความโง่เขลาของกษตัริยเ์นบูคดัเนสซาร์โดยการขจดัจิตปกติของเขาอยา่งชัว่ -
คราว (ดนล. 4) 



 

26:2     ถา้ใครคนหน่ึงสาปแช่งอีกคนหน่ึงผูซ่ึ้งไม่สมควรต่อการแช่งสาป คาํสาปแช่งจะไม่เกิดผล 
(เปรียบเทียบ กดว . 23:8) พอท่ีจะกล่าวไดว้า่ คาํสาปแช่งจะไม่ทาํใหต้วัของมนัเองติดกบั  
บุคคลท่ีไดถู้กสาปแช่ง  แน่นอนวา่พระเจา้ทรงควบคุมการสาปแช่งต่างๆ อยา่งท่ีพระองค์  
ทรงควบคุมฉลากท่ีทอดลงท่ีตกั (16:33) 

 

“เป็นท่ีเช่ือกนัโดยทัว่ไปวา่พระพรและคาํสาปแช่งมีการดาํรงอยูท่ี่เป็นรูปธรรม นัน่  
คือเม่ือถ้ อยคาํถูกกล่าว ถ้ อยคาํนั้นก็ไดผ้ลตามท่ีตั้งใจไว้  พระคมัภีร์ ทาํใหเ้ห็น
ชดัเจน  วา่อาํนาจของพระพรหรือคาํสาปแช่งก็ข้ึนอยูก่บัอาํนาจของผูห้น่ึงท่ีอยู่
เบ้ืองหลงั มนั (ตวัอยา่งเช่น บาลาอมัไม่สามารถสาปแช่งส่ิงท่ีพระเจา้ไดอ้วยพรได้  
เปรียบ  เทียบ กดว . 22:38; 23:8) สุภาษิตน้ีเนน้ถึงการแกไ้ขความเช่ือถือทางไสย
ศาสตร์    พระวจนะของพระเจา้นั้นมีพลงัเพ ราะคือพระวจนะของพระเจา้ นัน่คือ
พระองค ์จะทาํใหม้นัสาํเร็จ”576 

 

คาํสาปแช่งของโกลิอทัไม่ไดม้าเกาะดาวดิเพราะมนัไร้เหตุผล ดาวดิไม่ไดท้าํอะไรท่ีสมควร  
จะไดรั้บมนั (1 ซมอ. 17:43) 

 

26:3 สุภาษิตน้ี อธิบายถึงส่ิงท่ี เหมาะ  สาํหรับคนโง่ ในความตรงกนัขา้มกบัส่ิงท่ีไม่เหมาะ 
(เปรียบ  เทียบ ขอ้ 1) แส้และบงัเหียนทาํ ใหม้า้และลาอยูภ่ายใตก้ารควบคุม แส้กระตุน้ให้
พวกมนั ทาํการและบงัเหียนก็ยบัย ั้งพวกมนั ในทาํนองเดียวกนั “ไมเ้รียว” แห่งการตีสอนท่ี
ใชก้บั “หลงัของ [คนโง่]‛ ก็ทาํใหเ้ขาอยู่ภายใตก้ารควบคุม (เปรียบเทียบ 10:13; 19:29) คน
โง่อาจ  ตอ้งการการกระตุน้อยา่งรุนแรงเพราะวา่เขาหรือเธอด้ือดึงหรือข้ีเกียจ หรืออาจ
ตอ้งการการ  ยบัย ั้งสาํหรับการเตลิดเปิดเปิงเกินไป  ดาวดิตอ้งการแรงกระตุน้ท่ีจะทาํหนา้ท่ี
ของเขาใน  ฐานะกษตัริยเ์ม่ือเ ขาไดอ้ยูข่า้งหลงักรุงเยรูซาเล มและไดเ้ห็นบทัเชบา (2 ซมอ. 
11:1)   และ เขาตอ้งการการยบัย ั้งเม่ือเขาไดสู้ญเสียความอดทนของเขากบันาบาล (1 ซมอ. 
25:13)   ใน ความรักของพระองคน์ั้น พระเจา้ทรงประยกุตใ์ชก้ารตีสอนสาํหรับจุดประสงค์
เหล่าน้ี (เปรียบเทียบ ฮบ. 12:4-13) 

 

26:4-5      ถอ้ยคาํแห่งการแนะนาํเหล่าน้ี ไม่ขดัแยง้กนัและกนั เพราะวา่แต่ละถอ้ยคาํก็ฉลาดในแนว  
ทางของตนเอง ขอ้ 4 หมายถึงวา่ ใน การตอบต่อคนโง่นั้นบุคคลหน่ึงไม่ควรลงไปสู่ระดบั  
ของเขาโดยการใหก้ารตอบสนองท่ีโง่เขลาแก่เขา (ตวัอยา่งเช่น 2 พกษ . 18:36) ขอ้ 5 



หมายถึง บุคคลหน่ึงควรแก้ ไขคนโง่เพื่อวา่เขาจะไม่สรุปวา่เขาถูกตอ้ง (ตวัอยา่งเช่น นหม . 
6:8; โยบ 2:9-10) ขอ้คิดเห็นบางประการของคนโง่ไม่ควรต่อการตอบสนอง (ขอ้ 4) แต่ 
ขอ้คิดเห็นอ่ืนๆ  ก็เรียกร้องการตอบสนอง (ขอ้ 5) ในเร่ืองราวต่างๆ  ท่ีไม่สาํคญั บุคคลหน่ึง  
ควรละเลยขอ้คิดเห็นท่ีโง่เขลา แต่ใ นเร่ืองราวต่างๆ  ท่ีสาํคญั บุคคลนั้นจาํเป็นท่ีจะตอ้งตอบ  
สนองมิฉะนั้นคนอ่ืนๆ ก็สรุปวา่คนโง่นั้นถูกตอ้ง577 

 

“ในอีกนยัหน่ึง มนัข้ึนอยูก่บัคนโง่ และคนฉลาดอยา่งแทจ้ริงจะไวต่อ ธรรมชาติ
ของ มนุษยอ์ยา่งมากจนเขาจะรู้วา่เม่ือไหร่ท่ีจะประยกุตใ์ชอ้ยา่งหน่ึงและไม่ใชอี้ก
อยา่ง หน่ึง”578 

 

 สุภาษิตเชิงสัญลกัษณ์จาํนวนมากข้ึนก็มีไปจนถึงขอ้ 11 ซ่ึงตามปกติแลว้ถูกแสดงใหเ้ห็นโดยการ  
เปรียบเทียบ ‚ฉนัใด. . .ฉนันั้น” (เปรียบเทียบ ขอ้ 14, 17, 18-19, 21, 23) 

 

26:6  การตดั “เทา้ของตนเอง” ของบุคคลหน่ึงออกทาํใหก้ารส่งสารนั้นเป็นไปไม่ได้การส่งคนโง่ 
ไปเพื่อส่งสารก็เป็นเช่นนั้น  “คนโง่” จะทอ้ใจ ไขวเ้ขว หรือสาํหรับเหตุผลบางอยา่งนั้นก็  
พิสูจนว์า่ไม่สัตยซ่ื์อต่อหนา้ท่ีของเขา การด่ืม “ความรุนแรง” อา้งอิงถึงการด่ืมบางส่ิงท่ีก็ให้  
เกิดความรุนแรงต่อระบบของบุคคลหน่ึงเช่นยาพิษ 

 

‚แทนท่ีจะนาํการรักษามา (ดู 13:17) และพบการทาํใหส้ดช่ืนโดยทางการส่ือสาร 
(25:13; เปรียบเทียบ 10:26) บุคคลหน่ึงก็ก่อความทุกขใ์หเ้ขาเองดว้ยความ  
อยติุธรรมท่ีโอหงัและความโหดร้ายทางกายภาพท่ีเลือดเยน็ (ดู 4:17; เปรียบเทียบ  
กดว. 13:32; 14:1- 4; 1 พกษ. 11:26-40; 2 พกษ. 8:15)‛579 

 

พวกสอดแนมสิบคนท่ีไดน้าํการรายงานท่ีทอ้ใจมาก็ไดมี้ผลกระทบน้ีต่อคนอิสราเอลในถ่ิน
ทุรกนัดาร (กดว. 13:32; 14:1-4) 

 

26:7  ‚คนโง่สามารถใชสุ้ภาษิตท่ีฉลาดหรือความ จริงทางศีลธรรมไดเ้พียงเล็กนอ้ย ...
อยา่งท่ีคนง่อยสามารถใชเ้ทา้ของเขา. . .” 580 

 

‚. . . สุภาษิตอนัสูงส่งท่ีอยูใ่นปากของคนโง่ก็ ไม่มีนํ้าหนกั (นัน่คือ สิทธิอาํนาจ ) 



และไม่ไดท้าํใหเ้ขาไปท่ีไหนเลย . . . . ข่าวสารท่ีดีของสุภาษิตท่ีอยูใ่นมือของผู ้
ส่ือสาร ท่ีบกพร่องก็ลม้เหลวและก็ไม่ไดก่้อใหเ้กิดผลกระทบท่ีเล็กนอ้ยท่ีสุด”581 

 

ดงันั้น เป็นการไม่ฉลาดท่ีจะเตรียมคนโง่ใหพ้ร้อมดว้ยคาํกล่าวท่ีฉลาด ท่ีจ ะขอใหเ้ขาส่งคาํ  
เหล่านั้นและท่ีจะคาดหวงัใหค้นอ่ืนๆ  ไดรั้บประโยชน์จากคาํเหล่ านั้น โยนาห์เป็นคนโง่
เช่น นั้นจนกระทัง่พระเจา้ไดน้าํเขาไปสู่การกลบัใจ (ยนา. 1)     

 

26:8 โดยการใหเ้กียรติแก่คนโง่นั้น บุคคลหน่ึงก็ติดอ าวธุใหเ้ขาท่ีจะทาํความเสียหาย ส่ิงน้ี
สามารถ  เกิดข้ึน ได ้ยกตวัอยา่งเช่น การเล่ือนขั้นเขาไปสู่ตาํแหน่งของความรับผดิช อบท่ี
ใหญ่ข้ึน ภาพ ของการมดักอ้นหินไวก้บัสลิงดูเหมือนจะบ่งบอกวา่ บุคคลท่ีทาํการมดัไม่ได้
รู้ถึงวธีิท่ีจะใช้  สลิง ผูค้นไม่ไดม้ดักอ้นหิน กบัสลิง เพียงแต่ใส่พวกมนัไวใ้นสลิง ดงันั้น
เม่ือสลิงถูก เหวีย่ง กอ้นหินก็จะพุง่ออกไป ในทาํนองเดียวกนั บุคคลหน่ึงท่ีคาดหวั งใหค้น
โง่บรรลุบางส่ิงท่ีมี เกียรติก็ไม่รู้วา่ส่ิงต่างๆ ทาํการอยา่งไร582 

 
  “กอ้นหินท่ีถูกมดัไวก้บัสลิงก็ไร้ประโยชน์ ดงันั้นเกียรติท่ีมอบใหแ้ก่คนโง่ก็ถูก 
  โยนทิ้งไป”583 
 

เม่ือซีซาร์ไดแ้ต่งตั้งปอนทสัปีลา ตไปสู่การเป็นผูว้า่การของเขานั้น เขาไม่ไดต้ระหนกัวา่     
ปีลาตจะพิสูจน์วา่เป็น “คนโง่” เพียงใดในการรับมือกบัผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบัท่ีเป็นคนชาวยวิของ
เขา   กษตัริยอ์าหสุเอรัสไดพ้บวา่ฮามานท่ีไวใ้จไดข้องเขานั้นก็เป็น “คนโง่” อีกดว้ย  

 

26:9  สุภาษิตท่ีอยูใ่นปากของคนโง่ก็ เจบ็ปวดและอนัตรายเหมือนกบั “หนาม” [ท่ีอยูใ่น] มือของ 
คนข้ีเมา   ทั้งการสอนและหนามก็เปล่ียนเป็นเคร่ืองมือแห่งความเจบ็ปวดและอนัตราย     
สาํหรับคนข้ีเมาและคนโง่ผู ้ ซ่ึงไดย้นิหรือมีส่ิงเหล่านั้น ความหมายโดยนยัก็คือวา่ โดยการ
ใช้ สุภาษิตนั้น คนโง่ก็น่ารังเกียจและปรา ศจากการควบคุมเหมือนคนข้ีเมา    พระเจา้
ประกาศ  ผา่นทางเยเรมียว์า่พระองค์ จะลงโทษ เชไมอาห์ชาวเนเฮลามสาํหรับการนาํ ผูค้น
แห่งยดูาห์ ไปในทางท่ีผดิๆ (ยรม. 29:30-32) 

 

26:10  คนโง่ไม่เพียงแต่ไม่เหมาะท่ีจะสอนดว้ยสุภาษิตเท่านั้น (ขอ้ 9) แต่เขาไม่เหมาะสาํหรับงาน  
ใดๆ อีกดว้ย เขาก่อใหเ้กิดความเสียหายดว้ยถอ้ยคาํและการกระทาํของเขา    ซาโลมอนได้  
เปรียบเทียบคนโง่และบรรดาผูท่ี้ “ผา่นไป” (นัน่คือ ไม่เป็นท่ีรู้จกัและไม่ไดถู้กท ดสอบ) กบั 



“ปืนใหญ่ท่ีไม่แน่น ” การกระทาํของพว กเขาก็ทาํนายไม่ไดแ้ละอนัตราย พระเยซูไดห้า้ม  
ปรามผูท่ี้จะมาเป็นสาวก  ผูซ่ึ้งไดก้ล่าววา่เขาจะติดตาม พระเยซูไปท่ีใดก็ตามท่ีพระองคไ์ป
โดย การย ํ้าเตือนเขาวา่ “หมาจ้ิงจอกยงัมีโพรง และนกในอากาศก็ยงัมีรัง แต่บุตรมนุษยไ์ม่มี
ท่ีท่ีจะ วางศีรษะ” (มธ. 8:20; ลก. 9:58) 

 

26:11 คนฉลาดก็ไม่ท าซ ้าความโง่เขลาของเขา แต่คนโง่ก็ทาํ ในทาํนองเดียวกนั สุนั ขกลบัไปหา
ส่ิง ท่ีมนัสาํรอกออกมาแต่มนุษยไ์ม่ ทาํอยา่งนั้น คนโง่ปฏิบติัเหมือนสุนขัแทนท่ีจะปฏิบติั  
เหมือนมนุษยเ์ม่ือเขาทาํซํ้ าความโง่เขลาของเขา (เปรียบเทียบ 2 ปต. 2:22) 

 

26:12   ”ความทะนงตวัท่ีโออ้วดและ ความรู้สึกวา่ตนเหนือกวา่ผูอ่ื้นท่ีไม่จริงก็ทาํใหบุ้คคล  
   หน่ึงอยูเ่หนือการเขา้ถึงของการช่วยเหลือ [เปรียบเทียบ ขอ้ 3, 11]‛584 

 
   ”แยย่ิง่กวา่คนโง่ก็คือคนโง่ท่ีถูกหลอกลวง“ 585 
 

  นาบาลเป็นคนโง่ประเภทน้ี ไม่มีใครสามารถชกัชวนเขาดว้ยเหตุผลได ้ (1ซมอ . 25:17)   
  เปาโลไดแ้นะนาํวา่ “อยา่ถือวา่ตวัฉลาด” (รม. 12:16)    

 

 ขอ้ 13-16 กล่าวถึงคนโง่ประเภทพิเศษ นัน่คือ คนเกียจคร้าน ขอ้ 17-19 กล่าวถึงการรักสันติภาพ ขอ้ 
20-21 กล่าวถึงผูใ้ส่ร้ายป้ายสี และขอ้ 22-28 กล่าวถึงความหนา้ซ่ือใจคด  การเนน้อยา่งหนกัแน่นท่ีความโง่  
เขลาของความเกียจคร้านในพระธรรมสุภาษิต เป็นส่วนหน่ึงของรากฐานของ “จริยธรรมในการทาํงานของ  
โปรเตสแตนท”์  

 

26:13  ‚คนเกียจคร้าน” เป็นผูผ้ดัวนัประกนัพรุ่ง (เปรียบเทียบ  13:4; 15:19; 19:15; 20:4; 21:25-26; 
22:13; 24:30-34) แมว้า่ไม่มีความยุง่ยากหรือ เหตุผลท่ีแทจ้ริงท่ีจะล่าชา้นั้น เขาจะจินตนา  
การวา่มี เพื่อวา่เขาสามารถหลีกเล่ียงท่ีจะไม่ไปทาํงานหรือทาํการบางอยา่ง เม่ือความกลวัท่ี  
ไร้เหตุผลทาํใหบุ้คคลหน่ึงไม่ สามารถนั้น เขาหรือเธออาจจะเป็นคนเกียจคร้านผูซ่ึ้งกาํลงั  
พยายามท่ีจะแกต้วัถึงการอยูเ่ฉยๆ ของเขาหรือของเธอ คร้ังหน่ึง กษตัริยด์าวดิมีผูบ้ญัชาการ  
กองทพัท่ีมีช่ือวา่อามาสาผูซ่ึ้งไดก้ระทาํอยา่ง เกียจคร้าน และดาวดิ จึงจาํเป็นตอ้งหาคน มา 
แทนท่ีเขา (2 ซมอ. 20:4-7) 

 

26:14  แทนท่ีจะออกจากเตียงนอนและไปทาํงาน คนเกียจคร้านก็ใชพ้ลงังานของเขาอยา่งไร้ประ - 



โยชน์ คือการพลิกไปพลิกมาบนเตียงนอนหรือท่ีนอนของเขา ประตูในสมยัของซาโลมอน  
ก็หมุนบนเดือยท่ีตั้งอยูใ่นเบา้แทนท่ี จะเป็นบานพบั อยา่งนอ้ยแลว้ประตูก็ทาํหนา้ท่ี ของมนั 
โดยการเปิดและปิด แต่คนเกียจคร้านไม่ไดท้าํเพราะวา่เขาหรือเธอก็อยูบ่นเตียงนอนพลิก  
ไปพลิกมาและไม่ไดไ้ปท่ีไหน บางทีเขาพลิกไปพลิกมาบ่อย มากเพราะจริงๆ แลว้เขา ไม่ได้ 
ตอ้งการการพกั มากเท่ากบัท่ีเขากาํลงัพกัอยู่  หญิงพรหมจารีโง่เขลาสิบคนไดน้อนหลบัใน  
เม่ือพวกเขาควรเฝ้าดูและรอคอยเจา้บ่าว (มธ. 25:1-13) 

 

26:15 การอธิบายท่ีเกินความจริงน้ีเก่ียวกบัคนเกียจคร้านก็กล่าวซํ้ าเกือบคาํต่อคาํของ 19:24 คน 
เกียจคร้านนั้นข้ีเกียจอยา่งมากจนเขา ไม่แมก้ระทัง่ทาํงานท่ีจาํเป็นในการท่ีจะเคล่ือนอาหาร  
จากชามของเขาไปยงัปากของเขา เปาโลไดแ้นะนาํวา่ถา้คริสเตียนคนไหนปฏิเสธท่ีจะ
ทาํงาน เขาไม่ควรจะกิน (2 ธส. 3:10) บางทีมีการเช่ือมโยงระหวา่งการไม่เตม็ใจท่ีจะเล้ียงดู
ตนเอง ในตอนแรกและการไม่สามารถท่ีจะเล้ียงดูตนเองในตอนหลงั 

 

26:16 อยา่งเหน็บแนมแลว้ ในท่ีสุดคนเกียจคร้ านก็โนม้นา้วตวัเขาเองวา่ความเกียจคร้านของเขา  
นั้นก็มีเหตุผล เขาแน่ใจเก่ียวกบัส่ิงน้ีอยา่งมากจนแมก้ระทัง่ “คน [ฉลาด] เจด็คน” (นัน่คือ 
องคป์ระกอบท่ีสมบูรณ์ของผูใ้หค้าํปรึกษาท่ีฉลาด ) จะไม่มีความสาํเร็จในการเปล่ียนแปลง  
ความคิดของเขา   ความเกียจคร้านของเขาไดน้าํไปสู่การไร้เหตุผล 

 

‚เขาสามารถประดิษฐข์อ้แกต้วัและขอ้โตแ้ยง้ท่ีเป็นไปไดใ้นปริมาณท่ีไม่จาํกดัเพื่อ  
จะแก้ตวัถึงอุปนิสัยท่ีเลวทรามของเขา และไม่วา่ความสะอิดสะเอียนหรือความ  
โกรธของบุคคลท่ีดีกวา่ตวัเขาก็จะไม่มีผลกระทบเขาได”้ 586 

 

กษตัริยซ์าอูลผูซ่ึ้งควรไดน้าํกองทพัข องเขาในการต่อสู้กบัคนฟี ลิสเตียก็พกัอยูภ่ายใตต้น้
ทบัทิม  ในขณะท่ีโยนาธานไดอ้อ กไปต่อสู้กบัศตัรูของอิสราเอล เม่ือพระเจา้ไดใ้ห้
ความสาํเร็จแก่  โยนาธาน ซาอูลก็ไม่พอใ จและตอ้งการจะประหารโยนาธาน คนอิสราเอล
เท่านั้นท่ีสามารถ ช่วยกูโ้ยนาธานจากความโง่เขลาของซาอูลได ้ซ่ึง ดูเหมือนจะสืบเสาะไป
ถึงความเกียจคร้าน ของเขาในการต่อสู้กบัศตัรู (1 ซมอ. 14:1-46) 

 

26:17 คนท่ีชอบยุง่ชอบเก่ียวขอ้งอยา่งไม่จาํเป็นในความขดัแยง้ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบั ตวัเขาก็สามารถ  
แน่ใจไดว้า่เขาจะบาดเจบ็ 

 



‚‘ผ่านไป’ บางทีขยาย ‘สุนขั’ ไม่ใช่คนภายนอก ดงันั้นตวัอยา่งประกอบน้ีก็ไดรั้บ  
การสนบัสนุนคือ ดงันั้นการฉวย ‘ท่ีหู’ ของสุนขัท่ีไม่รู้จกัและกาํลงัผา่นไปก็เป็น  
ทั้งการรบกวนเน่ืองจากการเห่าและเป็นอนัตรายเน่ืองจากการกดั   ไม่มีส่ิงดีใดท่ี  
สามารถออกมาจากสองส่ิงน้ีได”้587 

 

โมเสสจาํเป็นตอ้งหนีไปจากอียปิตเ์พราะวา่เขาไดเ้ก่ียว ขอ้งในการสู้ระหวา่งคนอิสราเอล
สองคน (อพย . 2:13-14) และกษตัริยโ์ยสิยาห์ไดต้ายไปอยา่งไม่จาํเป็น  เพราะวา่เขาได้
พยายาม ท่ีจะหยดุย ั้งฟาโรห์นิโคจากการต่อสู้กบัคนอสัซีเรีย (2 พกษ. 23:29) 

 

26:18-19  คนแรก (ขอ้ 18) คือนกัรบท่ีต่อสู้อยา่งบา้เลือดผูซ่ึ้งมีอาวธุและอนัตร าย   เพราะวา่เขาเป็น 
“คนบา้” ซ่ึงก็คือจิตผดิปกติ เขาก็อนัตรายเป็นสองเท่ า คือ เขามีอาวธุและเขาก็บา้ คนท่ีสอง 
(ขอ้ 19) คือผูก่้อปัญหาผูซ่ึ้งก่อความเสียหายอยา่งไม่จาํเป็นต่อเพื่อนบา้นน้ีดว้ยความตั้งใจ  ท่ี
มุ่งร้าย (เปรียบเทียบ 10:23) เขาแกต้วัถึงอุปนิ สัยของเขาเพื่อจะหลีกหนีการลงโทษ เม่ือ เขา
เป็นท่ีสงสัยหรือถูกจบัโดยการอา้งวา่ “มนัเป็นแค่การลอ้เล่นเท่านั้น !” สองคนน้ีคลา้ยกนั  
ในแง่ท่ีวา่พวกเขาก่อความเ สียหายในท่ีใดก็ตามท่ีพวกเขาไป พวกเขาไม่เหมือนกนัในแง่
ท่ีวา่ คนแรกก่อความเสียหายของเขาโดยปราศจากเจตนาร้ายโดยไตร่ตรองม าก่อน แต่คนท่ี
สอง กระทาํอยา่งจงใจ ประเด็นของการเปรียบเทียบ คือวา่  ผูก้ระทาํท่ีประสงคร้์ายก็แยก่วา่
นกัรบ ท่ีบา้เพราะเขาปิดบงัแรงจูงใจของเขาอยา่งหลอกลวง   เปโตรไดเ้ตือนผูอ่้านของท่าน
วา่ครู สอนเทจ็ จะพยายาม แสวงหาประโยชน์ส่วนตวัจากพวกเขาดว้ยถอ้ยคาํเทจ็ (2 ปต.  
2:13) 

 

26:20  ถา้การนินทาจะหยดุย ั้งการนินทา ความขดัแยง้ระหวา่งบุคคลก็จะหายไป อยา่งท่ีเม่ือใคร  
คนหน่ึงหยดุเพิ่มเช้ือเพลิงใหก้บัไฟ มนัก็ดบั (เปรียบเทียบ  10:18; 11:13, 27; 16:27-28; 
18:8; 20:19) ‚ผูก้ระซิบ ” ใชก้ารพดูเสียดสีและความจริงคร่ึงหน่ึง และเขาหรือเธอก็บิด  
เบือนหรือกล่าวขอ้เทจ็จริงเกินจริง   งูนั้นไดบิ้ดเบือนความจริงในแนวทางน้ีเพื่อล่อลวง     
เอวาใหท้าํบาป (ปฐก .  3:1-5) เนหะมียไ์ดป้ฏิเสธท่ีจะฟังการนินทาท่ีสันบาลลทั
แพร่กระจาย เก่ียวกบัตวัเขา และผลลพัธ์ก็คือการต่อตา้นนั้นก็ลดลง (นหม.  6:5-9) 

 

26:21 สุภาษิตน้ีกล่ าวถึงอีกด้ านหน่ึงของสุภาษิตก่อนหนา้น้ี คนท่ี “มกัทะเลาะววิาท ” ก็กระตุน้  
การววิาท อยา่งท่ีการเพิ่มเช้ือเพลิงใหก้บัไฟก็ทาํใหม้นัเผาไหมต่้อไป คนยวิท่ีไม่เช่ือ  ซ่ึงเป็น 
ปฏิปักษ์  ผูซ่ึ้งกระตุน้ใหผู้ ้ คนต่อตา้นมิชชัน่นารีคริสเตียน ไดบ้งัคบัใหเ้ปาโลออกไปจาก



เมือง  และการมกัทะเลาะววิาทของพวกเขาไดน้าํไปสู่การถูกจบักุมของท่านในพระวหิาร 
(กจ.  21:27-30) 

 

26:22  สุภาษิตน้ีกล่าวซํ้ า 18:8 คาํต่อคาํ   การโกหกต่างๆ ท่ีถูกนินทาก็เขา้ไปสู่หูและพกัในความ  
ทรงจาํของบรรดาผูท่ี้รับเอาพวกมนั เหมือนกบัลูกกวาด (หรือ “ช้ินอาหารอร่อย ”) ท่ีทาํให้ 
ริมฝีปากพึงพอใจและบรรเทาทอ้ง   ซาโลมอนเตือนเราท่ีจะหลีกเล่ียงความหวานท่ีทดลอง  
เหล่าน้ี ซ่ึงสามารถมีผลกระทบอนัยาวนานต่อเราและบรรดาผูท่ี้ใหส่ิ้งเหล่านั้นได ้  อยา่งไม่  
สงสัยแลว้ การนินทาอยา่งมาก ในท่ีสุดไดน้าํหนา้การกล่าวหา ผูน้าํอิสราเอล 250 คนท่ีวา่  
โมเสสไดย้กยอ่งตวัเขาเองเหนือผูค้น (กดว. 16:1-3) 

 

26:23  การประจบประแจงมีค่านอ้ยหรือไร้ค่าอยา่งเช่นส่ิงต่างๆ ท่ีดูเหมือนแพงแต่แทจ้ริงแลว้ก็มี  
ค่านอ้ย การประจบประแจงท่ีหลอกลวงปกคลุมใจท่ีชัว่ร้าย  “ริมฝีปากท่ีเร่าร้อน ” พรรณนา 
ถึงคนประจบประแจงท่ีกล่าวคาํโกหกของเขาดว้ยความ เร่าร้อนอยา่งยิง่ ในขณะท่ีบ่งบอก
ถึง ความจริงอยา่งยิง่ของพวกเขา   มากกวา่หน่ึงคร้ังนั้น กษตัริยซ์าอูลไดป้ระจบประแจง  
ดาวดิ แต่ดาวดิก็ฉลาดพอท่ีจะเห็นไปไกลกวา่ถอ้ยคาํท่ีขอโทษและเสียใจไปสู่ใจท่ีเกลียดชงั
ของเขา (1 ซมอ.  24:16-22; 26:17-25). 

 

26:24-26  บ่อยคร้ังแล้วผูค้นท่ีเกลียดชงัและชัว่ร้ายก็กล่าวต่อบรรดาผูท่ี้พวกเขา  เกลียดชงัดว้ยถอ้ยคาํ  
ท่ีงดงาม    นัน่ก็เป็นกรณีของศตัรูของคนยวิผูซ่ึ้งไดก้ลบัจากการเป็นเชลยท่ีบาบิโลนมายงั  
แผน่ดินแห่งพระสัญญา “ดว้ยเล่ห์เหล่ียม ” นั้นศตัรูของพวกเขาไดเ้สนอตวัท่ีจะช่วยเหลือ  
พวก เขาในกา รสร้างพระวหิารข้ึนใหม่ แต่พวกเขาไดว้างแผนอยา่งลบัๆ ท่ีจะก่อความ
วุน่วาย  แก่บรรดาผูส้ร้าง ในท่ีสุดแลว้แรงจูงใจของพวก เขาก็ชดัเจน (อสร. 4:1-3) ‚ส่ิงน่า
เกลียดชงัทั้งเจด็ในใจของเขา‛ หมายถึง คนหนา้ซ่ือใจคดก็ชัว่ร้ายอยา่งส้ินเชิง 

 

26:27  บุคคลท่ีพยายามจะวางกบัดกัเพื่อนบา้นของเขา (“ผูท่ี้ขดุหลุม”) อยา่งท่ีบางคร้ังผูค้นขดุหลุม 
เพื่อท่ีจะจบัสัตวป่์า บ่อยคร้ังแลว้ก็จะพบวา่ตวัเขาเองก็พวัพนัในปัญหาท่ีเขาไดว้างแผนไว ้  
การวางกอ้นหินขนาดใหญ่ใหต้กลงบนสัตวห์รื อศตัรู (“ผูท่ี้กล้ิงกอ้นหิน ”) เป็นอีกวธีิหน่ึง  
ของการทาํความเสียหายแต่บางคร้ังกอ้นหินตกลงและทาํใหบ้รรดาผูท่ี้วางกบัดกับาดเจบ็ 

 

‚จากส่ิงเหล่าน้ีนั้น การกระทาํเหล่าน้ี ช้ีถึงความเป็นไปได ้คือ บุคคลหน่ึง สามารถ 
ตกลงไปในหลุมไดแ้ละบุคคลหน่ึงสามารถ ท่ีจะถูกกระแทกดว้ยกอ้นหินท่ีกล้ิง



กลบัมาได”้ 588 

 

ฮามานไดส้ร้างตะแลงแกงเพื่อท่ีจะแขวน โมรเดคยั แต่เขาไดล้งเอยดว้ยการท่ีตวัเขาเองถูก  
แขวนท่ีนัน่ (อสธ. 7) พวกศตัรูของดาเนียลไดโ้ยนเขาไปสู่ถํ้าของสิงห์ แต่พวกเขาไดล้งเอย  
ดว้ยการท่ีพวกเขาเองถูกโยนลงไปท่ีนัน่ (ดนล. 6)    

 

26:28  ‚ล้ินท่ีมุสา ” และ “ปากท่ีป้อยอ ” เป็นนามนยัสาํหรับถอ้ยคาํท่ีหลอกลวง ซ่ึงมี ผลกระทบ  
สองอยา่ง หน่ึง มนัก่อใหเ้กิดความเสียหายท่ีใหญ่ต่อบุคคลท่ีไดย้นิ ผูซ่ึ้งไดฟั้งคาํโกหกแลว้ 
เอามานินทามนัทาํใหบุ้คคลท่ีถูกกล่าวถึงเจบ็ปวด สอง ในท่ีสุดมนัก็ทาํลายผูพ้ดู589 

 

‚ปากท่ีมุสาเป็นปืนท่ียงิเทา้เจา้ของมนัเอง” 590 

 

อยา่งน่าสนใจแลว้ ล้ินของยดูาสอิสค าริโอท  (‚สวสัดีพระอาจารย์ ‛ มธ. 26:49) และปาก
ของ เขา (“จูบคาํนบัพระองค์ ” มธ. 26:49) ไดน้าํไปสู่การถูกจบักุมของพระเยซูและการฆ่า
ตวัตายของยดูาส 

 

3.  คุณธรรมและความช่ัว 27:1-22 

 

 การเปรียบเทียบหลายอยา่งในส่วนน้ี กล่าวถึงคุณธรรมและความชัว่ท่ีเป็นลกัษณะของคนฉลาด   
และคนโง่  

 

27:1  การคุยอวด “ถึงพรุ่งน้ี ” เก่ียวขอ้งกบัการพึ่งพาอยา่งมัน่ใจในส่ิงท่ีบุคคลหน่ึงจะทาํและ  
ประสบในอนาคต แมก้ระทัง่อนาคตอนัใกล ้(เปรียบเทียบ ลก. 12:20; ยก. 4:13) 

 

‚ถา้ส่ิงใดก็ตามนั้นแน่นอน มนัก็เป็นความไม่รู้ของมนุษยเ์ก่ียวกบัส่ิงท่ีจะเกิดข้ึน น่ี  
เป็นขอบเขตท่ีเป็นของพระเจา้” 591 

 

คาํอุปมาของพระเยซูเร่ืองเศรษฐีโง่ ผูซ่ึ้งไดว้างแผนท่ีจะดาํเนินชีวติหลายๆ ปีแต่ก็ไดต้ายไป  
ในคืนถดัไป นั้นควรเป็นคาํเตือนต่อผูค้นท่ีมัน่ใจในตนเองอยา่งส้ินเชิง (ลก . 12:16-21) 
ความหมายโดยนยัของสุภาษิตน้ีก็คือ เราควรใชแ้ต่ละวนัอยา่ งมีประโยชน์ แทนท่ีจะผดัวนั  



ประกนัพรุ่ง (เปรียบเทียบ อพย.  8:10; กจ. 24:25) 

 

27:2  ‚แน่นอนวา่ ในกรณีท่ีหายากนั้น การยกยอ่งตนเองซ่ึงไดรั้บอนุญาต เพราะมนัถูก 
เรียกร้อง (2 คร. 11:18) ซ่ึงเป็นเพราะวา่มนัถูกนาํเสนอต่อความตั้งใจของบุคคล  
หน่ึงอยา่งหนกัแน่นนั้น ก็จะถูกวดัโดยความจริง ([2 คร.] 10:13) แต่โดยทัว่ไปแลว้ 
มนัไม่เหมาะสมท่ีจะยกยอ่งตนเอง. . .” 592 

 

ผูค้นของเผา่เอฟราอิมดูเหมือนวา่จะมีความคิดเห็นอนัสูงส่งท่ีเกินควรเก่ียวกบัพวกเขาเอง  
จนในท่ีสุดแลว้ไดน้าํไปสู่ความพา่ยแพข้องพวกเขาในสงคราม (ยชว. 17:14-15; วนฉ. 8:1-
3; 12:1-6) ยากอบและยอห์นไดรู้้สึกวา่พวกเขาสมควรต่อตาํแหน่งในอาณาจกัรของพระ
คริสต ์เหนือกวา่สาวกคนอ่ืนๆ และองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จาํเป็นตอ้งทาํใหพ้วกเขาถ่อมใจ (มก. 
10:35-41; cf. Matt. 18:1-6; 20:20-28; ลก. 9:46- 48; 22:24-30) 

 

27:3 ผูท่ี้ตอ้งอดทนต่อควา มโกรธ (“การย ัว่เยา้”) ของคนโง่จะพบวา่มนัยากกวา่ท่ีจะแบกรับหิน  
หรือทรายท่ีหนกั   ดงันั้น ใครก็ตามควรหลีกเล่ียงมนั 

 

‚จงปฏิบติัต่อเขาอยา่งท่ีเฮเซคี ยาห์ไดบ้ญัชาใหข้นุนางของเขา กระทาํต่อรับชาเคห์ 
 (อสย.  36:21)‛593 

 

27:4  ความเดือดดาลฉบัพลนั (“ความกร้ิวโกรธ ”) ก็ยากท่ีจะทนได ้และ  “ความโกรธ ” ท่ีเดือด  
พล่านสามารถท่วมทน้ใครคนหน่ึงท่ีเป็นเป้าหมายของมนัไ ด้ แต่ “ความริษยา ” (ความ
อิจฉา) ก็ยากกวา่ท่ีจะทนได ้ดงันั้นเราควรหลีกเล่ียงการทาํใหค้นอ่ืนๆ ริษยาและเรียนรู้ท่ีจะ
จดัการ  มนัดว้ยตวัของเราเองอยา่งมีประสิทธิภาพ   อารมณ์เหล่าน้ีสามารถทาํลายทั้ งผูใ้ห้
และผูรั้บ  ได้ พวกพี่ชายของโยเซฟตอ้งการบทเรียนในเร่ืองการจดัการความริษยา (ปฐก . 
37) และพวก เขาก็ไดรั้บมนั  

 

‚. . . ความริษยาเป็นความหลงใหลท่ีไม่เพียงแต่เดือดดาลเท่านั้น แต่พิจารณา  อยา่ง
สงบอีกดว้ย มนัหมกัอยา่งต่อเน่ืองผา่นทางความคิดและเม่ือมนัปะทุออกม า ผูท่ี้
เป็นเป้าหมายของมนันั้นก็พินาศอยา่งแกไ้ขไม่ได”้ 594 

 



27:5  มนัดีกวา่ท่ีจะไดรั้บการตกัเตือนโดยใครก็ตามมากกวา่ท่ีจะไดรั้บความรักโดยใครคนหน่ึง  
ผู ้ซ่ึงไม่ไดแ้สด งออกถึง “รัก” นั้นอยา่งเปิดเผย บุคคลหน่ึงอาจกล่าววา่รัก กระนั้นก็ไม่ได้  
แสดงมนัออกมา ตรงกนัข้าม บุคคลหน่ึงอาจวจิารณ์เราและทาํใหเ้รารู้อยา่งนั้นโดยการ  วา่
กล่าวเ รา (“วา่กนัต่อหนา้ ”) บุคคลห ลงัก็เป็นประโยชน์กวา่บุคคลแรก เปาโลไดว้า่กล่าว  
เปโตรและบารนาบสัและคริสเตียนชาวเมืองกาลาเทีย แทนท่ีจะปล่อยใหค้วามรักของท่าน  
ท่ีมีต่อพวกเขานั้นครอบงาํความจาํเป็นของพวก เขาสาํหรับการไดรั้บการตกัเตือน (กท. 12) 
ความรักแทท่ี้มีต่อซ่ึงกนัและกนัจะส่งผลต่อการเผชิญ หนา้และการตกัเตือนเป็นคร้ังคราว 
ถา้มีความจาํเป็น  ความรักเทจ็ก็เพียงแค่ปล่อยใหส่ิ้งต่างๆ ซ่ึงจาํเป็นตอ้งมีการแกไ้ขนั้น  
ดาํเนินไปเพื่อท่ีจะหลีกเล่ียงความขดัแยง้อยา่งเห็นแก่ตวั (เปรียบเทียบ ลนต.  19:17- 18) 

 

27:6  สุภาษิตน้ีก็คลา้ยกบัสุภาษิตก่อนหนา้น้ี การวพิากวจิารณ์โดยบุคคลหน่ึงผูซ่ึ้งรักเราอยา่งแท้  
จริงเป็นประโยชน์ และก็ “สัตยซ่ื์อ” แมว้า่มนัอาจเจบ็ปวด ดงันั้นเราไม่ควรดูถูก “บาดแผล” 
ของเพื่อนแท ้ ในอีกดา้นหน่ึง ใครค นหน่ึงอา้งวา่รักเรา (ดว้ย “การจูบ” ไม่วา่ตามตวัอกัษร  
หรือการเปรียบเทียบก็ตาม ) อาจปิดบงัความผดิหรือความผดิพลาดของเรา แต่โดยการทาํ  
อยา่งนั้นก็เปิดเผยวา่เขาเป็น “ศตัรู” ของเราอยา่งแทจ้ริง เขาไม่ใส่ใจเก่ียวกบัสวสัดิภาพของ  
เราแต่ตอ้งการความรักใคร่สาํหรับตวัเขาเองเท่านั้น   

 

โมเสสไดท้าํใหอ้าโรนพี่ชายของเขาบาดเจบ็โดยทางคาํพดูสาํหรับการสร้างโคทองคาํ 
(อพย. 32:21) แต่ก็เพื่อประโยชน์ของเขาเอง ยดูาสอิสราคาริโอทไดจู้บพระเยซูไม่ใช่ใน
ฐานะการ กระทาํแห่งความรักซ่ึงเขาไดอ้า้งนั้น แต่เพื่อท่ีจะทรยศพระองค ์(มธ. 26:47-49) 

 

27:7 ประเด็นของสุภาษิตน้ีดูเหมือนจะเป็นวา่ปริมาณของทรัพยส์มบติัทางวตัถุของบุคคลหน่ึง  ก็ 
กระทบต่อท่ าทีของเขาท่ีมีต่อส่ิงเหล่านั้น บรรดาคนท่ีมีมากก็ไม่ช่ืนชอบบางส่ิง แมว้า่บาง  
ส่ิงนั้นมีคุณค่า ในอีกดา้นหน่ึง บุคคลท่ีมีเล็กนอ้ยก็มีแนวโนม้ท่ีจะช่ืนชอบแมก้ระทัง่ส่ิงของ  
ต่างๆ ท่ีไม่สาํคญัท่ีเขาไดรั้บหรือเป็ นเจา้ของเม่ือเทียบกบัส่ิงอ่ืนๆ ตวัอยา่งเช่น บุคคลหน่ึง
ได ้รับคาํสรรเสริญมากอาจพบวา่มนัน่าคล่ืนเหียน แต่ใครคนหน่ึงท่ีไดรั้บคาํสรรเสริญนอ้ย  
มากอาจชอบส่ิงเล็กนอ้ยท่ีเขาไดรั้บนั้น595 

 

“ความหิวเป็นเคร่ืองปรุงแต่งท่ีดีท่ีสุด”596 

 

27:8 ส่วนเล็กนอ้ยของปัญญาน้ีไม่ไดต้าํหนิบุคคลหน่ึ งสาํหรับการจาก “บา้นของเขา ” ไป  มี



หลาย เหตุผลท่ีเขาอาจจาํเป็นท่ีจะตอ้งทาํอยา่งนั้น “เจ่ิน” (คาํฮีบรู โนเดด) สามารถหมายถึ ง 
“หนี”   บางทีในความคิดเขานั้น ซาโลมอนอาจกล่าวถึงใครคนหน่ึงท่ีจาํตอ้งจากบา้นของ
เขาไปเน่ืองจากวกิฤตบางอย่ าง597 ความตั้งใจของสุภาษิตน้ีดูเหมือนจะหนุนใจใหผู้ค้นท่ีจะ
ปกป้องและ รู้สึกขอบคุณสาํหรับบา้นของพวกเขา บุตรท่ีหลงหายไม่ไดเ้รียนรู้ท่ีจะทาํอยา่ง
น้ีเม่ือเขาได ้จากบา้นของเขาไป แต่ภายหลงัเขาไดม้าสู่การตระหนกัถึงบา้นของบิดาของเขา 
(ลก. 15:11-24) 

 

27:9  ‚คาํปรึกษาท่ีเป็นห่วงและมีความรักในส่วนของเพื่อนแทก้็กระตุน้และทาํใหจิ้ตใจ  
สดช่ืนอยา่งท่ีนํ้ามนัและนํ้าหอมกระทาํต่อร่างกาย” 598 

 

ดาวดิไดพ้บวา่มิตรภาพและคาํปรึกษาของโยนาธานท่ีมีต่อเขานั้นเป็นทั้งการกระตุน้และ
การทาํใหส้ดช่ืน (1 ซมอ. 20) 

 

27:10     ประโยคแรกไดส้ร้างประเด็นของสุภาษิตน้ี นัน่คือ เพื่อนๆ  เป็นพนัธมิตรท่ีสาํคญั  ท่ีเราควร 
รักษาไวถ้า้เป็นไปได ้ (ขอ้ 10ก) ประโยคท่ีสองไม่ชดัเจน ดูเหมือนความคิดจะเป็น “อยา่ดั้น 
ดน้ไปท่ีบา้นของพี่นอ้งตามสายโลหิตของเจา้ในวกิฤ ตถา้เขาอาศยัอยูห่่างจากเจา้ ” ประโยค
ท่ี สามใหเ้หตุผลสาํหรับประโยคท่ีสอง  เพื่อนท่ีอยูใ่กลซ่ึ้งไม่ไดเ้ป็นญาติทางสายโลหิต
สามารถ  เป็นการช่วยเหลื อท่ีดีกวา่ญาติท่ีใกลชิ้ดผูซ่ึ้งอาศยัอยูห่่างออกไป  เพื่อนท่ีอยูใ่กล้
ควรเป็น ประโยชน์มากกวา่พี่นอ้งท่ีอาศยัอยูห่่างออกไปหลายกิโลเมตร 

 

พวกสาวกของพระเยซูก็เป็นการช่วยเหลือต่อพระองคม์ากกวา่พี่ นอ้งต่างบิดาทางกายภาพ  
ของพระองคเ์พราะวา่พวกเขาไดเ้ดินทางไปกบัพระองคแ์ละไดส้นบัสนุนพระองค ์ (เปรียบ 
เทียบ มธ. 12:46-50) 

 

27:11     ‚บุตรชายท่ีฉลาด ” นาํความโปรดปรานท่ียิ่ งใหญ่ไปสู่บิดาของเขา และบิดา เสริมสร้างเขา  
ใหป้กป้องตวัเขาเองจากการโจมตีของผูว้จิารณ์ การวิพากษว์จิารณ์อาจเก่ียวขอ้งกบัอุปนิสัย  
ของบุตรชายหรือของบิดาไม่วา่ในกรณีใด อุปนิสัยอนัฉลาดของบุตรชายสามารถขจดัการ  
วพิากษว์จิารณ์ไดแ้ละนาํเกียรติแทนท่ีจะนาํความอบัอายมาสู่พอ่แม่   สุภาษิตน้ีสนบัสนุน  
การปลูกฝังปัญญาในบุตรชายและความขยนัในพอ่แม่   ตวัอยา่งเช่น ซาโ ลมอนไดน้าํความ  
ยนิดีท่ียิง่ใหญ่ไปสู่ดาวดิท่ีชราและอยา่งไม่สงสัยเลยวา่ไดล้ดการวพิากษว์จิารณ์ท่ีดาวดิ
ไดรั้บ  สาํหรับการเล้ียงดูอบัซาโลมอยา่งท่ีเขาไดเ้ล้ียงดูนั้น (1 พกษ. 2; เปรียบเทียบเอลี   



และบุตรทั้งสองของเขา 1 ซมอ.  2:22-36) 

 

‚ครูก็มีความรับผดิชอบต่อความผดิพลาดของนกัเรียน”599 

 

27:12  สุภาษิตน้ีกล่าวซํ้ า 22:3   คนฉลาด (“สุขมุ” คาํฮีบรู อารูม) สามารถคาดหวงัปัญหาและ     
ปกป้องตวัเขาเองได ้อยา่ง ดาวดิไดท้าํหลายคร้ังเม่ือซาอูลไดต้ามล่าเขา ในทางตรงกนัขา้ม 
คน เขลา (“ไม่รู้” คาํฮีบรู เพติ) ลม้เหลวท่ีจะทาํอยา่งนั้นและตกไปสู่ปัญหาอยา่งท่ีนาบาลได้  
ทาํเม่ือดาวดิไดเ้ขา้ใกลบ้า้นของเขาพร้อมกบักองทพัของเขา (1 ซมอ. 25) 

 

27:13  ประเด็นของสุภาษิตน้ีและสุภาษิตใน 20:16 ก็เหมือนกนั “ภรรยาท่ีไม่บริสุทธ์ิ ผูซ่ึ้งถูกกล่าว  
  ถึงเป็นส่วนใหญ่ในบทนาํของพระธรรมสุภาษิต (ดู 2:16; 5:10, 20; 6:24) ทาํหนา้ท่ีเป็น 

เสียงโตแ้ยง้ต่อเสียงของบิดา เสียงและคาํสอนของเขามุ่งไปท่ีการพิชิต เสียงและการล่อลวง
ของเธอในแง่นั้น 27:13 บางทีทาํหนา้ท่ีในชุดของสุภาษิตเชิงใหก้ารศึกษาน้ีในฐานะคาํ
เตือนท่ีชดัเจนต่อบุตรชายท่ีจะอยูห่่างไกลจากเ ธอและพวกคนโง่เองท่ีเป็นหน้ีเธอ .... ตาม
สุภาษิตน้ี ผูรั้บประกนัท่ีโง่เขลาไดป้ฏิญาณตนวา่จะจ่ายหน้ีของคนแปลกหนา้ ท่ีโง่เขลาผูซ่ึ้ง
ตวัเขาเองเป็นหน้ีต่อภรรยาท่ีไม่บริสุทธ์ิ ทั้งผูรั้บประกนัแ ละผูเ้ป็นหน้ีก็อยูใ่นมือของเธอ  
บางทีโดย  การล่อลวงและการประจบประแจงของเธอนั้น เธอไดล่้อลวงผูช้ายบางคนท่ีจะ
มาเป็นหน้ี เธอ (ดู สภษ . 5 และ 7) สุภาษิตน้ีแนะนาํใหส้าวกท่ีจะไม่เก่ียวขอ้งกบัคนโง่
เหล่าน้ี ไม่วา่จะเป็นผูรั้บประกนั หรือผูเ้ป็นหน้ี หรือเจ้ าหน้ี (ภรรยาท่ีไม่บริสุทธ์ิ ) ความ
จงรักภกัดีของเขานั้นก็เป็นของบิดาท่ีฉลาดของเขา ”600 โยเซฟไดห้ลีก เล่ียงความซบัซอ้นท่ี
แยอ่ยา่งมากโดยการปฏิเสธการล่อลวงของภรรยาของโปทิฟาร์มากกวา่ท่ีเขาไดป้ระสบโดย
การทาํอยา่งนั้นอยา่งแทจ้ริง (ปฐก . 39) การฝึกฝนของพอ่แม่ดูเหมือนจะเป็นความ
รับผดิชอบสาํหรับกาํลงัแห่งคุณลกัษณะของเขา อยา่งนอ้ยก็ส่วนหน่ึง แมว้า่ตวับทไม่ได้
กล่าวอยา่งชดัเจนก็ตาม (เปรียบเทียบ ปฐก. 37:3) 

 

27:14 บุคคลท่ีอวยพรเพื่อนบา้นของเขาอยา่งหนา้ซ่ือใจคด ยกตวัอยา่งเช่น โดยการสรรเสริญเขา  
อยา่งดงัอยา่งผดิปกติ ณ เวลาเชา้ตรู่ท่ีผดิปกติจะไดรั้บคาํสาปแช่งจากคนอ่ืนกิริยาของบุคคล  
หน่ึงในการอวยพรคนอ่ืนจะถูกแสดงออกมาเป็นการหนา้ซ่ือใจคดถา้เ ขาทาํมนัมากเกินไป    
เพราะฉะนั้น บุคคลหน่ึงจาํเป็นตอ้งระมดัระวงัท่ีจะทาํส่ิงต่างๆ  ท่ีดีในวธีิ ท่ีถูกตอ้งและ ณ 
เวลาท่ีเหมาะสมอยา่งจริงใจแทนท่ีจะเป็นอยา่งหนา้ซ่ือใจคด     

 



หลงัจากท่ี “สัตวร้์าย” ตวัท่ีสองแห่งพระธรรมววิรณ์ (นัน่คือ “ผูเ้ผยพระวจนะเทจ็ ) ทาํให้ 
บรรดาผูอ้าศยัของแผน่ดินโลกท่ีจะนมสัการ “สัตวร้์ายตวัแรก” (นัน่คือ ปฏิปักษพ์ระคริสต์ ) 
โดยทางการหลอกลวง มนัก็จะชดัเจนต่อทุกคนวา่เขาไดก้ล่าวเกินจริงอยา่งเด่นชดัถึงอาํนาจ  
และคุณความดีของ “สัตวร้์ายตวัแรก” (วว. 13:11-18; 19:20) 

 

“คนอิตาลีกล่าววา่ ‘ผูท่ี้สรรเสริญคุณมากกวา่ท่ีเขามกัทาํ เป็นไปไดว้า่เขาไดห้ลอก 
ลวงคุณหรือกาํลงัจะทาํมนั” 601 

 

27:15-16 ผูช้ายท่ีเขา้ไปในบา้นของเขาระหวา่งพายฝุนก็คาดหวงัท่ีจะพบการป้องกนั แต่เขาพบวา่
หลงั คาท่ีร่ัวของเขานั้ นไม่ไดท้าํใหเ้ขาบรรเทาจากฝนตกเลย ในทาํนองเดียวกนั ผูช้ายท่ีได้
แต่งงาน  ก็คาดหวงัท่ีจะพบวา่ภรรยาของเขาจะปก ป้องเขาจากความไม่สะดวกสบายหลาย
อยา่งของ  โลก แต่ถา้เขาแต่งงานอยา่งไม่ฉลาด เขาอาจพบวา่ภรรยาของเขาเป็นส่ิงระคาย
เคืองมากกวา่ ท่ีจะเป็นการปลอบโยน (เปรียบเทียบ 21:9, 19) 

 

27:19 ถา้คุณตอ้งการท่ีจะรู้วา่ใบหนา้ของคุณเป็นเช่นไรนั้ น จงมองดูในสระนํ้าท่ีสงบน่ิง  ถา้คุณ  
ตอ้งการจะรู้วา่มนุษยเ์ป็นเหมือนอะไรอยา่งแทจ้ริงนั้น จงมองดูท่ีใจของเขา นัน่คือ จงคน้หา  
ถึงส่ิงท่ีเขารักและใหคุ้ณค่าและคุณจะรู้วา่เขาเป็นบุคคลประ เภทไหน    ความคิดของบุคคล 
หน่ึงสะทอ้นถึงคุณลกัษณะท่ีแทจ้ริงของเขาหรือของเธอ พระเยซูไดส้อนวา่ส่ิงท่ีบุคคลหน่ึง  
กล่าวก็เปิดเผยถึงส่ิงท่ีอยูใ่นใจของเขาหรือของเธอ (มธ. 12:34) 

 

ขา้พเจา้ไดส้ังเกตวา่เม่ือบุคคลหน่ึงเกษียณอายจุากการทาํงานเตม็เวลา และตอนน้ีมีเวลามาก  
ในมือของเขา การเลือกของเขาเก่ียวกบัการ ใชเ้วลาของเขานั้นบ่อยคร้ังแลว้บ่งบอกถึงส่ิงท่ี  
เขาใหคุ้ณค่าอยา่งแทจ้ริง เขาใช้เวลาท่ีไดค้น้พบใหม่ของเขาเกือบทั้งหมดนั้นกบัครอบ ครัว 
กบัการตกปลาหรือกบัการเล่นกอลฟ์?   หรือเขาเห็นวา่โดยพื้นฐานแลว้การเกษียณอายเุป็น  
โอกาสท่ีจะรับใชพ้ระเจา้ในแนวทางใหม่และเกิดผลมากข้ึน ?   เขากระตือรือร้นมากข้ึนใน  
การรับใชใ้นคริสตจกัรของเขาหรือในงานมิชชัน่ บางอยา่งมากกวา่ก่อนไหม ?   บ่อยคร้ัง
แลว้ การใชเ้วลาท่ีบุคคลหน่ึงมีเหลืออยูน่ั้นก็เปิดเผยวา่ชีวติของเขาหรือของเธอมีตนเองเป็น
จุดศูนยก์ลางหรือมีพระคริสตเ์ป็นจุดศูนยก์ลาง  

 

27:20  สุสานและสถานท่ีแห่งการทาํลายก็ไม่รู้จกัพอ พวกมนัไม่เคยพอเลย “ชีโอล” เป็นคาํเชิงบท  
กวสีาํหรับสุสาน “อาแบดดอน ” ในเชิงโวหารแลว้ก็ทาํใหสุ้สานรุนแรงข้ึนเป็นท่ีแห่งการ  



ทาํลาย รากศพัทค์าํฮีบรู แบดดอน หมายถึง “ท่ีจะพินาศ”602 เป็นท่ีชดัเจนวา่ “ตา” ท่ีน่ีแสดง 
ถึงความโลภของมนุษย ์เน่ืองจากวา่ตาก็มองหามากข้ึนและมากข้ึน 603 ใจท่ีบาปจะไม่ทาํให้  
ตาท่ีจะ “อ่ิมเอม” ทั้งใจและตาก็ตอ้งมากข้ึนอยา่งไม่รู้จกัจบ “โลกก็ไม่พอ ” น่ีเป็นเน้ือหา
ของ ปัญญาจารย ์

 

ความโลภไดน้าํใหเ้ศรษฐีโง่ในคาํอุปมาของพระเยซูลม้เหลวท่ีจะตระเตรียมเพื่อความ
เป็นไปไดข้องความหายนะ (ลก. 12:16-21) เราตอ้งเรียนรู้ท่ีจะพึงพอใจ (1 ทธ. 6:8; ฮบ. 
13:5; เปรียบเทียบ ฟป . 4:11)  ‚เพราะวา่ชีวติของคนมิไดอ้ยูใ่นการท่ีมีของฟุ่มเฟือย ‛ (ลก. 
12:15) มนัประกอบดว้ยความสัมพนัธ์ต่างๆ ของเขา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความสัมพนัธ์ของ
เขากบั พระเจา้  

 

27:21 ขอ้คิดเห็นท่ีเปิดเผย มีไวเ้พื่อบุคคล อยา่งท่ี “เบา้มีไวส้าํหรับเงิน ” และ “เตาถลุง [มีไว้] 
สาํหรับทองคาํ ” ช่ือเสียงของบุคคลหน่ึงบ่งบ อกถึงส่ิงท่ีบุคคลนั้นเป็น  เหมือนอยา่งท่ีเขา  
ตอบสนองต่อการสรรเสริญอยา่งไร     ดูเหมือนวา่กิเดโอนไดต้กเป็นเหยือ่ของการ
สรรเสริญ  ท่ีไดม้ายงัเขาหลงัจากความสาํเร็จทางทหารท่ีอศัจรรย ์ (วนฉ. 8:22-27) ความมัง่
คัง่ได ้ทาํลายชีวติฝ่ายวญิญาณของคริสเตียนมากกวา่ความทุกขย์าก  

 

 “ถา้บุคคลหน่ึงถูกทาํใหเ้ยอ่หยิง่และถูกดูถูกโดยคาํสรรเสริญท่ีไดม้อบใหแ้ก่เขานั้น ถา้เขา
รับเกียรตินั้นมาเป็นของเขาเองซ่ึงเขาควรจะส่งผา่นใหก้บัพระเจา้ ดว้ยเหตุน้ีมนัจะปรากฏ
วา่เขาเป็นบุคคลโง่เขลา ไม่มีสาระและไม่มี อะไรในเขาท่ีน่าสรรเสริญอยา่งแทจ้ริง ในทาง
ตรงขา้มถา้บุคคลหน่ึงถูกทาํใหส้าํนึกคุณต่อพระเจา้มากข้ึน ถูกทาํใหน้บัถือเพื่อนๆ ของเขา
มากข้ึน ถูกทาํใหข้ยนัทาํส่ิงท่ีดีต่อคนอ่ืนๆ มากข้ึน โดยการสรรเสริญของเขา โดยส่ิงนั้นมนั
จะปรากฎวา่เขาเป็นบุคคลท่ีฉลาดและดี 2 โครินธ์ 6:8”604 

 

‚[สุภาษิต] น้ีเป็นการสังเกตทางจิตวทิยาท่ีลึกซ้ึง” 605 

 

27:22  แมก้ระทัง่การลงโทษท่ีรุนแรง (“ถูกตาํดว้ยสากในครก ) จะไม่ขบัไล่ความโง่ (“ความโง่  
เขลา”) ท่ีด้ือดึงของคนโง่ใหอ้อกไปจากเขาได้  คนโง่ท่ีเป็นผูใ้หญ่หลายคนเม่ือไดห้ลีกเล่ียง
คาํ แนะนาํท่ีถูกออกแบบมาเพื่อจะช่วยเหลือพวกเขาก็ไม่สามารถแกไ้ขได ้ กษตัริยซ์าอูลได้  
ดาํเนินจากแยไ่ปสู่การแยก่วา่ ยิง่ไปกวา่นั้นเขาไดป้ฏิเสธท่ีจะใส่ใจต่อคาํเตือนของซามูเอล
ท่ี บอกวา่เขาจะตายในวนัถดัไป (1 ซมอ. 28:19; 31:1)   



 

‚คุกไดถู้กสร้างใหเ้ป็นสถานดดัสันดานผา่นทางการสังเกตอยา่งผดิพลา ดท่ีวา่การ 
คุมขงัจะนาํมาซ่ึงการกลบัใจและก่อใหเ้กิดการรักษา ตรงกนัขา้ม นกัโทษหลายคน  
ไดก้ลายมาเป็นอาชญากรท่ีหวัแขง็ พระคุณของพระเจา้ท่ีใหชี้วติใหม่แก่คนโง่  เป็น 
ความหวงัเดียวของเขาสาํหรับการถูกเปล่ียนแปลงไปสู่การเป็นบุคคลท่ีมี
ประโยชน์ (เปรียบเทียบ 26:11)‛ 606  

 

ค.  การอภิปรายเร่ืองความสุขุม 27:23-27 

 

 บทกวน้ีีทาํใหร้ะลึกถึงการอภิปรายต่างๆก่อนหนา้นั้นในบทท่ี 1-9 ในการอภิปรายน้ี  ซาโลมอนได้
ให้ คาํแนะนาํพื้นฐาน  และเป็นเชิงปฏิบติับางอยา่งท่ีถูกออกแบบมาเพื่อ จะรับรองถึงความสาํเร็จในบริบท
ของ อาชีพท่ีธรรมดาท่ีสุดในอิสราเอล นัน่คือ การเล้ียงสัตว ์ปัจจยัพื้นฐานต่างๆ  ท่ีถูกเนน้ท่ีน่ีก็คือ การดูแล
แหล่ง ท่ีมาของบุคคลหน่ึง การทาํงานหนกั การตระหนกัและการช่ืนชอบต่อการจดัเตรียมของพระเจา้  ผูอ่้าน
ควร ประยกุตใ์ชปั้จจยัพื้นฐานเหล่าน้ีกบัอาชีพอะ ไรก็ตามท่ีเขาหรือเธออาจติดตาม  ส่ิงเหล่าน้ีเป็ นพื้นฐาน
สาํหรับ การดาํเนินชีวติท่ีฉลาดในงานประจาํวนัท่ีเป็นเชิงปฏิบติั 

 

27:23 ในฐานะผูจ้ดัการของครอบครัวนั้น ผูช้ายจาํเป็นตอ้งรู้จกัส่ิงท่ีเขาเป็นเจา้ของ และสภาพของ 
ทรัพยส์มบติัของเขาท่ีมีอยูเ่พื่อกรนาํอยา่งฉลาด ยิง่ไปกวา่นั้นอีก เขาจาํเป็นตอ้งเอาใจใส่ส่ิง  
ท่ีเขาเป็นเจา้ของใน การสงวนการดาํรงชีวติของเขาไว ้ ในเชิงบทกวแีลว้ ขอ้ 24-27 ดาํเนิน 
ต่อไปท่ีจะสนบัสนุนการสงวนรายไดข้องบุคคลหน่ึงไว ้

 

27:24  ‚ความมัง่คัง่ ” และ “มงกุฎ” ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองก็อยูช่ัว่คราวและยอ่ย  
ยบัได ้และพวกมนัก็เส่ือมค่าแทนท่ีจะรักษ าพวกมนัเองไว ้ (เปรียบเทียบ 23:4-5) ดว้ย 
ปัญญา นั้นพวกมนัสามารถถูกสงวนไวแ้ละเพิ่มพนูข้ึนได ้แต่ โดยตวัของพวกมนัเองแลว้ 
พวกมนัมีแนวโนม้ท่ีจะลดนอ้ยลง ประวติัศาสตร์ของประเทศต่างๆ แสดงใหเ้ห็นวา่มุงกุฎ  
ไม่ไดอ้ยูเ่ป็นนิตย ์พวกมนัละศีรษะของกษตัริยท่ี์ปกครองอยูเ่สมอ  เพื่อท่ีจะหาท่ี ใหม่บน 
หนา้ผากของผูสื้บทอดหรือผูแ้ยง่ชิงเท่านั้น ประวติัศาสตร์ของยดูาห์ เป็นขอ้ยกเวน้ แต่นัน่ก็  
เน่ืองจากพระสัญญาของพระเจา้ท่ีจะทาํใหร้าชวงศข์องดาวดิถาวร (2 ซมอ. 7)    

 

27:25 ดงันั้น  บุคคลหน่ึงควรเอาใจใส่ต่อท่ีมาของรายไดข้องเขา  ซ่ึงในกรณีน้ีคื อ “ผกัหญา้” เขา
ตอ้ง  เก็บเก่ียวและเก็บหญา้ท่ีดีและพืชผลอ่ืนๆ ณ เวลาท่ีเหมาะสม อีกนยัหน่ึง เขาตอ้ง



ทาํงาน  หนกั เพื่อจะรับรองถึงอนาคตของเขา แน่นอนวา่ องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้มีความ
รับผดิชอบท่ีจะ  จดัเตรียมแหล่งเหล่าน้ีให ้แต่คว ามรับผดิชอบของมนุษยก์็มีบทบาทสาํคญั
เช่นกนั  ดูเหมือน  วา่โบอาสเป็นชาวนาท่ีขย ั นผูซ่ึ้งไดว้างใจพระเจา้แต่ก็ตอ้ง ทาํงาน อยา่ง
หนกั (นรธ. 2-4) 

 

27:26  เม่ือชาวนาสัตยซ่ื์อ (พระเจา้เป็น “ชาวนา” ท่ีสัตยซ่ื์อเสมอ ) นัน่ก็จะมีลูกแกะท่ีเพียงพอ  เพื่อ
วา่เส้ือผา้สาํหรับครอบครัวนั้นสามารถทาํมาจากขนของพวกมนั ได ้และจะมีแพ ะเพียง พอ
เพื่อวา่พวกมั นสามารถถูกขายออกไปเป็นรายได้ พอเพียง ท่ีจะจ่ายแก่เจา้ของท่ีดินห รือ
แมก้ระทัง่ซ้ือท่ีดินมากข้ึน ยาโคบไดร่ํ้ารวยข้ึนเพราะวา่พระเจา้ไดอ้วยพรเขา แต่ก็เพราะเขา
ได ้ทาํงานหนกัเพื่อลาบนัดว้ย (ปฐก.   31:41) 

  

27:27 จะมีความอุดมสมบูรณ์ของ “นมแพะ” และสัตวท่ี์เอาไวฆ่้าเพื่อเป็นอาหารอีกดว้ย หญิงรีด 
นมของชาวนา (“สาวใช”้) จะไม่หิว  

 

‚เน้ือนั้นแทบจะไม่ถูกกิน ผลิตภณัฑห์ลกัของอาหารคือขนมปัง นํ้าผึ้ง ผลไม ้และ  
ผลผลิตของโรงรีดนม‛607 

 

พระเยซูไดบ้ญัชาใหเ้ปโตรท่ีจะ “จงเล้ียงลูกแกะของเราเถิด” “จงดูแลแกะของเราเถิด ” และ 
“จงเล้ียงแกะของเราเถิด ” (ยน. 21:15-17) และเปโตรไดก้ระตุน้ใหเ้พื่อนผูใ้หญ่ ของท่านท่ี
จะ “เล้ียงดูฝงูแกะของ พระเจา้ท่ีอยูใ่นความดูและของท่าน ” (1 ปต. 5:1-4) ส่ิงน้ีเรียกร้อง
ความ พยายามท่ีขนัแขง็ แต่รางวลัจะเป็นการจดัเตรียมท่ีเ พียงพอพร้อมกบัพระพรของพระ
เจา้น่ี คือประเด็นของบทกวอีนัสั้นน้ี (ขอ้ 23-27) 

 

ง.  การเปรียบเทยีบแบบส่ังสอน  บทที ่28-29 

 

 สุภาษิตส่วนใหญ่ในส่วนน้ีก็เป็นคู่เหมือน และส่วนใหญ่ของสุภาษิตเหล่าน้ีจดัตั้งความจริงโดยอาศยั  
การเปรียบเทียบ สุภาษิตหลายขอ้ของสุภาษิตเหล่าน้ีกล่าวถึงการใชอ้าํนาจท่ีถูกตอ้งหรือใชใ้นทางท่ีผดิ 

 

28:1 อุปนิสัยท่ีชัว่ร้ายมีแนวโนม้ท่ีจะก่อใหเ้กิดอาการทางจิตท่ีหวาดระแวง  แต่อุปนิสัย ชอบ
ธรรม  จะก่อใหเ้กิดความกลา้หาญ ยาโคบไดก้ลวัการพบปะกบัเอซาวเม่ือพวกเขาไดอ้ยู่



ดว้ยกนัเป็น คร้ังสุดทา้ยเพราะวา่ยาโคบไดโ้กงสิทธิบุตรหวัปีจากเอซาว (ปฐก.  32:6-33:17) 

 

  ‚ความบาปทาํใหม้นุษยข้ี์ขลาด‛608 

 

28:2     เม่ือความชัว่ร้ายชุกชุมในแผน่ดิน ตามปกติแลว้  การโยกยา้ยในการเป็นผูน้าํก็มีอตัราท่ีสูง  
(ขอ้ 2ก) อาณาจกัรฝ่ายเหนือของอิสราเอลก็เป็นตวัอยา่งท่ีดีเลิศ อยา่งไรก็ตาม ผูค้รอบครอง  
คนเดียวท่ีฉลาดสามารถนาํความมัน่ค งไปสู่แผน่ดินได ้ (ขอ้ 2ข) พระเจา้ไดอ้วยพรอาณา-  
จกัรฝ่ายใตแ้ห่งยดูาห์ดว้ยความมัน่คงในระดบัหน่ึง เน่ืองจากการเป็นผูน้าํท่ีอยูใ่นทางธรรม  
ของดาวดิ 

 

“ท่ีจะอยูใ่นตาํแหน่งต่อไปนั้น  บุตรชายตอ้งยดึถือส่ิงท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัวา่ถูกตอ้งและ  
ไม่ฝืนทนต่อความผดิทางกฎหมายไม่วา่ในตวัเขาเองหรือในประชากรของเขา”609 

 

28:3  ‚คนท่ีไม่เด่นเม่ือทนัใดนั้นถูกยกข้ึนไปสู่ตาํแหน่งของการวางใจและความ 
 มัน่ใจอาจมีท่าทีรุนแรงต่อบรรดาผูค้นจากระดบัเดียวกนัในก่อนหนา้นั้น 

ของเขามากกวา่คนท่ีเกิดมาในสถานภาพท่ีแตกต่างของชีวติ”610 

 

เยฟธาห์ผูซ่ึ้งมาจาก การบงัเกิดท่ีตํ่าตอ้ยก็รุนแรงอยา่งมากต่อผูน้าํอิสราเอลในภูมิภาคของ
เขา (วนฉ. 11:1-12:7)   คนเก็บภาษีท่ีเป็นคนยวิในสมยัของพระเยซูผูซ่ึ้งไดซ้ื้องานของพวก
เขาจากพวกโรมนัท่ีครอบครองก็รุนแรงอยา่งมากต่อคนยวิดว้ยกนัของพวกเขา   ศกัเคียสก็
เป็นขอ้ยกเวน้ (ลก. 19:8) 

 

28:4  มนัเป็นเร่ืองธรรมดาท่ีวา่ผูค้นท่ีไม่ถือ “กฎหมาย” อยา่งจริงจงัก็สรรเสริญคนอ่ืนๆ ท่ีทาํส่ิง
ต่างๆ ท่ี “ชัว่ร้าย”   แต่ผูค้นท่ีนบัถือกฎหมายก็ต่อตา้น (“ต่อสู้”) คนชัว่ร้าย   เม่ือบุคคลหน่ึง
พยายามท่ีจะแกต้วัถึงอุปนิสัยของคนชัว่ร้าย คนอ่ืนๆก็สงสัยความซ่ือตรงของเ ขาอยา่งมี
เหตุผล   กษตัริยซ์าอูลไดแ้สวงหาคนทรงท่ีเมืองเอนโดร์ แมว้า่ก่อนหนา้นั้นเขาไดห้า้มการ
ติดต่อกบัวญิญาณและการเขา้ทรงในอิสราเอล  (1 ซมอ. 28:8-10) 

 

28:5  ความชัว่ชา้ของ “คน (ชาย ) ชัว่ร้าย ” ทาํใหพ้วกเขามองไม่เห็น “ความยติุธรรม ” แท ้  
สาํหรับพวกเขานั้น บ่อยคร้ังแลว้ผดิก็คือถูก   จากการท่ีไดท้าํใหใ้จของพวกเขาแขง็กระดา้ง



ต่อนํ้าพระทยัของพระเจา้นั้น พวกเขาก็ไม่สามารถพอท่ีจะตระหนกัถึงรูปแบบบางอยา่ง
ของอุปนิสัยท่ีเป็นบาปวา่เป็นบาป (อยา่งเหน็บแนมแลว้ บางคร้ังบุคคลเช่นนั้นก็ค่อนขา้ง
ชอบวพิากษว์จิารณ์เก่ียวกบัรูปแบบอ่ืนๆ ของความบาป )   ดูเหมือนวา่แซมสันจะเป็น
ตวัอยา่ง (วนฉ. 13-16)   การเล่นอยา่งรวดเร็วและสูญเสียกบับาปไดน้าํไปสู่ความบอดทาง
ร่างกายของเขา 

 

ในทางตรงกนัขา้ม บรรดาผูท่ี้แสวงหาพระเจา้และติดตามนํ้าพระทยัของพระองคจ์ะเห็นส่ิง
ต่างๆ อยา่งเป็นจริงมากข้ึน   อคัรทูตยอห์นไดเ้ขี ยนวา่พระวญิญาณบริสุทธ์ิช่วยใหค้ ริส
เตียนท่ีดาํเนินกบัพระเจา้รับรู้ส่ิงท่ีถูกและส่ิงท่ีผดิ (1 ยน. 2:20, 27) 

 

28:6  ‚ปัญญา” ของโลกจะตรงกนัขา้มกบัสุภาษิตน้ีคือ : ‚คนมัง่คัง่ท่ีคดโกงในทางของตนก็ดีกวา่
คนยากจนท่ีดาํเนินในความสัตย์ซ่ือของเขา‛   แต่ซาโลมอนไดก้ล่าวจากมุมมองของพระเจา้
ท่ีซ่ึงส่ิงตรงกนัขา้มนั้นเป็นจริง   ยิง่ไปกวา่นั้นอีก คนปกติส่วนใหญ่จะจดัอนัดบัวา่ “ความ
ซ่ือสัตย”์ มีคุณค่ามากกวา่ความร่ํารวยเพราะวา่ความซ่ือสัตยไ์ดถู้กพิสูจน์วา่มีคุณค่ามากกวา่
ทรัพยส์มบติัทางวตัถุในระยะยาว   คนอ่ืนๆมีแน วโนม้ท่ีจะวางใจบรรดาชายและหญิงแห่ง
ความซ่ือสัตย ์และการวางใจก็สร้างโอกาสมากมาย ส่วนพวกเขามีแนวโนม้ท่ีจะไม่วางใจ
ความร่ํารวย   เศรษฐีและลาซารัสเป็นตวัอยา่งของคนสองประเภทท่ีสุภาษิตน้ีทาํการ
เปรียบเทียบ (ลก. 16:19-31) 

 

28:7  ‚บุตรชาย” ท่ีรักษาพระบญัญติัของพระเจา้ (“กฎหมาย”) ก็แสดงออกถึงความฉลาดแท ้และ
ก็ใหค้วามยนิดีท่ียิง่ใหญ่แก่บิดาของเขา   แต่บุตรชายท่ีแสดงออกถึงการไม่นบัถือของเขาท่ี
มีต่อกฎหมายของ   พระเจา้โดยการเขา้ร่วมกบัผูค้นท่ีป่าเถ่ือน เสเพลและปล่อยตวัปล่อยใจ
ก็นาํความอบัอายมาสู่บิดา   พวกบุตรชายของเอลีไดน้าํควา มอบัอายอยา่งมากมาสู่เขา (1 
ซมอ.  2:12-17, 22-36) 

 

28:8    เม่ือพวกเจา้หนา้ท่ีคน้พบวา่บุคคลหน่ึงท่ีร่ํารวยโดยการคิดดอกเบ้ียเกินขนาดและพวกเขา
นาํไปสู่ความยติุธรรมนั้น ตามปกติแลว้พวกเขาก็มอบเงินของเขาใหแ้ก่คนอ่ืนๆ ผูซ่ึ้งเป็นท่ี
ไวว้างใจไดแ้ละโลภนอ้ยกวา่    ส่ิงน้ี อธิบายถึงขอ้เทจ็จริงท่ีวา่บุคคลท่ีเพิ่มทรัพยศ์ฤงคาร
อยา่งไม่ซ่ือสัตยบ์่อยคร้ังแลว้ก็สูญเสียมนัไปในท่ีสุด (เปรียบเทียบ ยรม. 17:11; ยก. 5:1-6) 

 

เนหะมียไ์ดค้น้พบวา่คนอิสราเอลท่ีไดก้ลบัมานั้นไดป้ฏิบติั “การเก็บดอกเบ้ียเงินยมื” ต่อพี่



นอ้งของพวกเขา ดงันั้น เขาไดห้ยดุย ั้งพวกเขา (นหม. 5:1-13)   คนรับแลกเงินในพระวหิาร
ผูซ่ึ้งพระเยซูไดห้ยดุย ั้งนั้นก็ไดเ้อาเปรียบคนยากจนพร้อมกบัไดจ้ดัเตรียม “การบริการ ” 
สาํหรับผูน้มสัการในพระวหิาร (ยน.  2:13-22; เปรียบเทียบ มธ. 21:12-13) 

 

28:9  เม่ือผูค้นปฏิเสธท่ีจะฟัง (เอาใจใส่  เช่ือฟัง) ส่ิงท่ีพระเจา้ไดต้รัสในพระวจนะของพระองค ์
พระองคอ์าจไม่ฟังส่ิงท่ีพวกเขากล่าวต่อพระองคใ์นการอธิษฐาน   พระเจา้ไดห้ยดุใหก้าร
นาํพาแก่กษตัริยซ์าอูลเพราะวา่เขาไม่ไดน้บัถือการนาํพาก่อนหนา้นั้นบ่อยคร้ังมาก (1 ซมอ. 
28:6)   พระเจา้ไดบ้อกให้  เอเสเคียลท่ีจะบอก พวกผูใ้หญ่แห่งอิสราเอลผูไ้ดม้าทูลถามเก่ียว  
กบันํ้าพระทยัของพระเจา้ท่ีมีต่อพวกเขา วา่พระองคจ์ะไม่ตอบสนองต่อพวกเขาเพราะวา่
พวกเขาไม่ไดเ้ช่ือฟังส่ิงท่ีพระองคไ์ดบ้อกพวกเขาใหท้าํก่อนหนา้นั้น (อสค. 20:1-8) 

 

28:10 บุคคลท่ีจงใจ “นาํ” ใครคนหน่ึงท่ี “เท่ียงธรรมใหห้ลงทาง ไป” นัน่คือ ไปสู่ปัญหา ความ
ผดิพลาด หรืออนัตราย ตวัเขาเองก็จะประสบกบัส่ิงเหล่านั้น (เปรียบเทียบ 26:27)  พระเจา้
จะทรงแกแ้คน้แทนคนไร้ความผดิ   พระเยซูไดป้ระยกุตใ์ชค้วามจริงน้ีกบัการเป็นเหตุให้
หน่ึงใน “ผูเ้ล็กนอ้ย” เหล่าน้ีท่ีเช่ือในพระองคท่ี์จะหลงผดิ (มธ. 18:6)  คุณท่ีเป็นครูสอนเทจ็
ผูซ่ึ้งนาํคนอ่ืนๆไปในทางท่ีผดิในหลกัคาํสอน จงระวงัใหดี้ !   บาลาอมัไดน้าํคนอิสราเอล
ไปสู่บาปและเขาไดต้ายไปในฐานะท่ีเป็นผลลพัธ์ (กดว.  31:16; เปรียบเทียบ วว. 2:14) 

 

สภาวะท่ีตรงกนัขา้ม (บรรทดัท่ี 3) คือการนาํคนอ่ืนๆไปในทางท่ีแทจ้ริงและปลอดภั ย   
บุคคลเช่นนั้น (“คนท่ีปราศจากตาํหนิ ”) “จะไดรั้บส่ิงต่างๆท่ีดี ” จากพระเจา้เป็นมรดกและ
บ่อยคร้ังก็ไดรั้บคาํยกยอ่งจากคนอ่ืนๆ   ตวัอยา่งเช่น จดหมายฝากฉบบัต่างๆของอคัรทูต
เปาโลก็จดัเตรียมการนาํพาเช่นนั้น และรางวลัของท่านก็ยิง่ใหญ่ในสวรรค ์   

 

28:11     บางคร้ังคนมัง่คัง่คิดวา่พวกเขาฉลาดเพราะวา่พวกเขาไดส้ะสมเงินไวม้ากมาย (เปรียบเทียบ 
1 ทธ. 6:17)    อยา่งไรก็ตาม คนฉลาด แมว้า่เป็นคนฉลาดท่ียากจน ก็สามารถเห็นไดว้า่นัน่
ไม่ใช่เหตุผลสูงสุดสาํหรับการท่ีเขามัง่คัง่    ความมัง่คัง่ใหค้วามรู้สึกเทจ็แห่งความมัน่คง
และความเป็นอิส ระจากพระเจา้ (เปรียบเทียบ 10:15ก; 11:28ก)   อยา่งไรก็ตาม คนฉลาดท่ี 
“มัง่คัง่ ” หรือ คนฉลาดท่ี “ยากจน ” สามารถเห็นไดว้า่ปัญญาของเขาไม่ใช่เหตุผลสูงสุด
สาํหรับจาํนวนทั้งหมดของทรัพยส์มบติัท่ีเขาไดส้ะสมไว ้  “ความมัง่คัง่ ” เป็นพระพร  จาก
พระเจ้า    เศรษฐีในคาํอุปมาของพร ะเยซูไดรั้งเกียจลาซารัสท่ียากจน จนกระทัง่เขาไดเ้ห็น
อีกดา้นหน่ึงของความตาย (ลก. 16:19-31)   อีกตวัอยา่งหน่ึงก็คือนาบาลท่ีมัง่คัง่ ผูซ่ึ้งได้



ดาํเนินชีวติไปตามช่ือของเขา คือ “โง่” (1 ซมอ. 25) 

 

28:12  สภาพของผูค้นก็ข้ึนอยูก่บัวา่ใครปกครองเหนือพวกเขา คือ คนชอบธร รมหรือคนอธรรม   
คนยวิไดย้นิดีเม่ือโมรเดคยัท่ี “ชอบธรรม” ไดถู้กยกข้ึนเพื่อจะปกครองเหนือพวกเขา (อสธ. 
8:17) แต่พวกเขาไดห้ลบซ่อนในภูเขาและถํ้าเม่ือคนมีเดียนท่ี “ชัว่ร้าย” ไดป้กครองเหนือ
พวกเขา (วนฉ. 6:2)   ดงันั้น ถา้ผูค้นมีสิทธิในการพดูใดๆ ในการแต่งตั้งผูน้าํของ พวกเขา
นั้น พวกเขาควรตระหนกัวา่คุณลกัษณะของผูน้าํของพวกเขาจะกาํหนดสภาพในแผน่ดิน
ของพวกเขา      

 

28:13  การพยายามท่ีจะปกปิดบาปต่างๆ ของตนเอง แทนท่ีจะสารภาพและทิ้งบาปเหล่านั้น ก็จะ
ใชก้ารไม่ได ้  บาปเหล่านั้นจะทาํลายคนบาปเหมือนกบัมะเร็ง และบาปเหล่านั้นก็กระตุน้
การพิพากษาของพระเจา้    “สารภาพ ” และ “ทิ้ง” ก็สรุปส่ิงท่ีพระคมัภีร์หมายถึงโดยการ
กลบัใจใหม่   อาดมัและเอวาไดพ้ยายามท่ีจะซ่อนตวัจากพระเจา้ (ปฐก. 3:7- 10)   อยา่งไรก็
ตาม การกลบัใจใหม่แทก้็นาํความโปรดปรานของ พระเจา้ออกมาและบ่อยคร้ังก็นาํการนบั
ถือจากคนอ่ืนๆออกมา   ชีวติของดาวดิก็เป็นตวัอยา่งประกอบของบรรทดั ก และ บรรทดั ข 
(เปรียบเทียบ 2 ซมอ. 12; สดด. 32; 51) 

 

‚สุภาษิต ท่ีพิเศษน้ีกล่าวถึงความเมตตาของพระเจา้และนิยามถึงการกลบัใจใหม่
แท”้ 611 

 

28:14     การเกรงกลวัความบาปก็ถูกกล่าวถึงท่ีน่ี ไม่ใช่การมีอุปนิสัยท่ีข้ีขลาดหรือ การเกรงกลวั   
พระเจา้612   การเปรียบเทียบถึงการทาํใหใ้จแขง็กระดา้งก็สนบัสนุนมุมมองน้ี  (เปรียบ เทียบ  
23:17)   โยเซฟไดก้ลวัผลลพัธ์ต่างๆของการล่วงประเวณีกบัภรรยาของโปทิฟาร์ (ปฐก. 
39:8-9)   ฟาโรห์แห่งพระธรรมอพยพไดท้าํใหใ้จของเขาแขง็กระดา้ง ไดด้าํเนินในบาป
ต่อไปและไดพ้ินาศ (อพย. 7—10) 

 

28:15  ‚ผูป้กครองท่ีชัว่ร้าย ” ก็อนัตรายต่อประชาชนท่ีแร้นแคน้อยา่งท่ีสัตวป่์าท่ีดุร้ายและ   
แขง็แรงถูกปล่อยใหเ้ป็นอิสระ   “สิงห์” และ “หมี” เป็นสัตวดุ์ร้ายท่ีสุดท่ีท่องเท่ียวไปใน   
คานาอนั (เปรียบเทียบ 1 ซมอ.   17:34)   บ่อยคร้ังการโจมตีของพวกมนัก็ไม่ไดถู้กคาดหวงั
และไม่ไดถู้กกระตุน้   สัตวส์องชนิดน้ีก็เป็นสัญลกัษณ์ท่ีพวกผูป้กครองในสมยัของ       
พระคมัภีร์ไดเ้ปรียบเทียบกบัพวกเขาเอง   แต่แทนท่ีจะต่อสู้และปกป้องบรรดาผูท่ี้อยูใ่ต้



สิทธิอาํนาจของพวกเขา คนชัว่ร้ายท่ามกลางพวกเขาไดห้นัมาจู่โจมประชาช นของพวกเขา
เอง   กษตัริยอ์าหบัไดท้าํอยา่งน้ีต่อนาโบทท่ียากจน (1 พกษ. 21) 

 

28:16  ประเด็นของสุภาษิตน้ีก็คลา้ยกนัอยา่งมากกบัประเด็นของสุภาษิตก่อนหนา้น้ี   ผูน้าํท่ีกดข่ี
ประชาชนของพวกเขาแทนท่ีจะสนบัสนุนพวกเขาก็ “ขาดความเขา้ใจ ”    พวกเขาไม่ได้
ตระหนกัวา่พระเจา้ทรงส่งเสริมระเบียบทางศีลธรรมและจะลงโทษพวกเขา   แรงจูงใจของ 
“การไดรั้บกาํไร” เป็นส่วนตวัในบรรทดัท่ีสองก็ใหเ้หตุผลสาํหรับการกดข่ีท่ีไม่ยติุธรรมใน
บรรทดัแรก   ชีวติท่ียนืยาวสาํหรับคนชอบธรรมเป็นพระพรท่ีไดส้ัญญาไวภ้ายใตพ้นัธ -
สัญญาเดิม แต่มนัยงัคงถือวา่เป็นจริงท่ีวา่ผู ้ คนท่ีดาํเนินชีวติโดยกฎเกณฑต่์างๆของพระเจา้
ตามปกติแลว้ก็ดาํเนินชีวติยาวนานกวา่ผูท่ี้ไม่ไดท้าํอยา่งนั้น   ตวัอยา่งประกอบของ “ผูก้ดข่ี
ท่ียิง่ใหญ่ ” ในประวติัศาสตร์ของอิสราเอลก็คือกษตัริยเ์ยโฮยาคิม (เปรียบเทียบ 22      
22:13-19) 

 

28:17  สุภาษิตน้ี “จดัวางกรณีของผูฆ่้าคนท่ีหลบหนีไปตลอดชีวติของเขา ไม่วา่ถูกไล่ตาม
โดยผูแ้กแ้คน้หรือถูกผลกัดนัโดยจิตสาํนึกท่ีแย ่  คาํแนะนาํท่ีไดใ้หม้าใน
สถานการณ์น้ีก็คือ อยา่แทรกแซง ขอใหค้วามยติุธรรมไดส้าํเร็จ” 613 

 

‚. . . ใครก็ตามไม่ควรใหก้ารช่วยเหลือใดๆ  แก่ผูฆ่้าคน . . . ใครก็ตามไม่ควร
ช่วยเหลือเขาอยา่งลบัๆ และดว้ยเหตุนั้นก็ทาํใหต้วัเขาเองเป็นผูมี้ส่วนร่วมในบาป
ของเขา    พระคุณไม่สามารถเขา้ไปในท่ีแห่งความยติุธรรมไดจ้นกวา่ความ
ยติุธรรมไดเ้ป็นท่ีตระหนกัอยา่งเตม็ท่ี    การเห็นอกเห็นใจแบบมนุษย ์ความอด
กลั้นแบบมนุษยภ์ายใตช่ื้อเทจ็แห่งพระคุณก็ไม่ยนืหยดัเม่ื อเปรียบเทียบกบัความ
ยติุธรรมน้ี” 614 

 

การพิพากษาของพระเจา้เหนือคาอินก็คือวา่เขาจะเป็น “คนพเนจรและคนเร่ร่อนไปใน
โลก” เน่ืองจากการฆ่านอ้งชายของเขา (ปฐก. 4:12)   คาอินไดก้ลวัวา่ใครก็ตามท่ีไดพ้บเขา
ก็จะฆ่าเขาเสีย (ปฐก. 4:14) 

 

28:18  พระเจา้ช่วยกูบ้รรดาผูท่ี้จดั การกบัความเป็นมนุษยท่ี์บาปของพวกเขา  อยา่งท่ีพระองคไ์ด้
กาํหนดไว ้  แต่บุคคลท่ีตลบตะแลงและมีเล่ห์กระเท่ห์ “จะตก” ไปสู่ความหายนะสุดทา้ย
ของเขา “ทนัที”   “ดาวดิไม่ไดบ้าป แต่เขาปราศจากตาํหนิ และพระเจา้ไดช่้วยกูเ้ขาหลาย



คร้ัง   ซาอูลก็บิดเบือนในการจดัการต่างๆของเขาและการพิพากษาของพระเจา้เหนือเขานั้น
ก็รวดเร็วและสุดทา้ย (1 ซมอ.  31) 

 

28:19  การเดินย ํ่า (การไถ) ก่อใหเ้กิดความอุดมสมบูรณ์ แต่การเสียเวลา (“การติดตามท่ีวา่งเปล่า ”) 
ก่อใหเ้กิด “ความยากจน”   ความตรงกนัขา้มก็คือระหวา่งบุคคลท่ีจดจ่อท่ีงานของเขา และ
บุคคลท่ีปล่อยใหต้วัเขาเองท่ีจะไขวเ้ขว และก็ใชเ้วลาและพลงังานของเขาในกิจกรรมต่างๆ
ท่ีไม่เป็นประโยชน์   การพกัผอ่นหยอ่นใจและความเพลิดเพลินก็จาํเป็น แต่ถา้มีมากเกินไป
ก็สามารถนาํไปสู่ความเสียหายได ้  ดาวดิไดเ้สียเวลาเม่ืออยูร่อบๆ กรุงเยรูซาเล็มเม่ือเขาได้
เห็นบทัเชบา (2 ซมอ. 11:1)   ผูติ้ดตามของพระคริสตต์อ้งไม่เหลียวหลงั “หลงัจากเอามือ
จบัคนัไถแลว้ ”  แต่มอบตวัเขาเองใหก้บังานท่ีพระเจา้ไดต้ั้งไวต้รงหนา้เขาเพื่อจะทาํ (ลก.  
9:62) 

 

28:20  คน “สัตยซ่ื์อ” ท่ีน่ีคือผูท่ี้ดาํเนินการงานต่างๆของเขาในความสอดคลอ้งกบันํ้าพระทยัของ
พระเจา้   “ผูท่ี้รีบเร่ง” คือผูท่ี้ใชท้างลดัเพื่อจะมัง่คัง่ (เปรียบเทียบ 22:1, 16; 23:4; 27:24) 

 

‚ใครก็ตามท่ีมัง่คัง่อยา่งรวดเร็วก็เป็นท่ีสงสัย” 615 

 

‚จงดูถึงข่าวสารของอิสยาห์ท่ีมีต่อบรรดาคนร่ํารวยท่ีขาดจิตสาํนึกในสมยัของเขา 
ผูซ่ึ้งดูเหมือนจะรู้เก่ียวกบัผลประโยชน์ท่ีมีต่อพวก เขาเองเก่ียวกบัระบบของการ
วางใจมากเท่ากบัคนรักเงินในสมยัของเรา (อสย. 5:8-10)616 

 

28:21  เหตุผลหน่ึงท่ีวา่การแสดง “ความลาํเอียง ” ต่อบางคน ดว้ยการทาํลายคนอ่ืนๆนั้นไม่ดีคือ   
มนัง่ายอยา่งมากท่ีจะบิดเบือนความยติุธรรมดว้ยสินบน   บางคนจะแสดงถึงความลาํเอียง 
แมก้ระทัง่ “เพื่ออาหารช้ินหน่ึง ”   เม่ือคนหน่ึงรับเงินในการแลกเปล่ียนกบัความโปรด
ปราน มนัก็กลายมาเป็นการทดลองมากข้ึนท่ีจะทาํซํ้ าการกระทาํนั้น   เ งินท่ีไดรั้บมาอยา่ง
ง่ายดาย เป็นการเสพติด และในท่ีสุดแลว้บุคคลท่ีรับสินบนก็จะรับแมก้ระทัง่เงิน เล็กนอ้ย
มาก   สุภาษิตน้ีแนะนาํใหเ้ร าท่ีจะไม่เร่ิมตน้ไปยงัถนนสายนั้น (เปรียบเทียบ  18:5; 24:23)   
พวกผูเ้ผยพระวจนะหญิงเทียมเทจ็แห่งสมยัของเอเสเคียลไดแ้สดงความลาํเอียงต่อผูค้น 
และพระเจา้ไดบ้ญัชาใหเ้อเสเคียลท่ีจะเผยพระวจนะต่อตา้นพวกเขา (อสค. 13: 13:17-19) 

 

28:22     ‚นยัน์ตาชัว่‛ แสดงถึงจุดประสงคต่์างๆท่ีชัว่ร้ายหรือความตั้งใจของบุคคลหน่ึง    ในกรณีน้ี 



มนัเป็นความปรารถนาท่ีเห็นแก่ตวัท่ีจะมัง่คัง่    บุคคลท่ีมีนยัน์ตาชัว่ก็เกลียดชงัเพื่อน   
มนุษยด์ว้ยกนั ในขณะท่ีบุคคลท่ีมีนยัน์ตาดี (22:9) ก็ใจกวา้งและ รักเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนั 617    
บุคคลท่ีถูกกล่าวถึงท่ีน่ีก็ลม้เหลวท่ีจะมองไกลไปยงัอนาคตเม่ือเขาจะมีความจาํเป็นต่อหนา้
พระเจา้ ถา้ไม่ใช่ต่อหนา้มนุษย ์   ความโลภนาํไปสู่ความยากจน    ความโลภนาํไปสู่ความ
ยากจน (เปรียบเทียบ  20:21)   ทาสคนแรกในคาํอุปมาของพระเยซูเร่ืองทาสท่ีไม่ใหอ้ภยั  
ไดต้อ้งการท่ีจะบีบคั้นเอาทุกบาททุ กสตางคจ์ากเพื่อนทาสของเขา แต่เจา้นายของเขาก็จบ
ลงดว้ยการประณามเขาถึงความโลภท่ีละโมบของเขา (มทัธิว 18:21-35) 

 

28:23  น่ีเป็นหน่ึงในสุภาษิตหลายขอ้ท่ีแนะนาํการเผชิญหนา้ดว้ยความรักเหนือ  การประจบ
สอพลอท่ีหนา้ซ่ือใจคด (เปรียบเทียบ 19:25; 20:30; 26:28; 27:6)   การเน้นท่ีน่ีก็อยูท่ี่
ผลลพัธ์ต่างๆ  ของการกระทาํเหล่าน้ี ในท่ีสุดแลว้ อนัแรก (การวา่กล่าว ) จะไดรั้บ “ความ
โปรดปราน” กบัคนฉลาดมากกวา่อนัหลงั (การประจบสอพลอ   การเผชิญหนา้ของนาธนั
ท่ีมีต่อดาวดินั้นไดเ้รียกร้องความกลา้หาญ   (2 ซมอ. 12)   ในทาํนองเดียวกนั เปโตรไดรั้บ
การวา่กล่าวของเปาโลเช่นกนั (กท.  2:14; 2 Pet. 3:15) 

 

28:24  วธีิหน่ึงของการปลน้พอ่แม่ของบุคคลหน่ึงก็คือท่ีจะเอาส่ิงท่ีเป็นของเขาและ  แกต้วัถึงการ
เอาส่ิงนั้นไปบนพื้นฐานท่ีวา่ในท่ีสุดแลว้เขาจะไดรั้บมนัเป็นมรดกอยูแ่ลว้   ใครก็ตามท่ีเอา
ส่ิงท่ีเป็นของพอ่แม่ของเขาหรื อของเธอก็แยเ่ท่ากบัขโมยโดยทัว่ไป   พระเยซูไดว้า่กล่าว
พวกฟาริสีสาํหรับการลม้เหลวท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีของพวกเขาต่อพอ่แม่ของพวกเขา เพราะ
พวกเขาไดอ้า้งวา่ส่ิงท่ีพวกเขาไดเ้ป็นหน้ีต่อพอ่แม่ของพวกเขานั้นไดถู้กมอบถวายแด่พระ
เจา้แลว้ (มก. 7:6-13; เปรียบเทียบ สภษ. 19:13, 26) 

 

28:25  ความทะนงทรยศความแน่ใจในตนเองท่ีมากเกินไปและความหยิง่ ซ่ึงคนส่วนใหญ่ต่อตา้น
ดว้ย “การววิาท ” อยูบ่่อยๆ   บุคคลเช่นนั้นจะไม่เจริญมากเท่ากบับุคคลท่ีมอบความมุ่ง
หมายของเขาแด่ (“วางใจใน ”) พระเจา้   พระเจา้จะสนบัสนุนความมุ่งหมายของบรรดา      
ผูท่ี้วางใจในพระองค ์ ราชินีเอสเธอร์ไดรั้บเอาบทบาทของคนรับใชท่ี้ถ่อมใจเม่ือเธอไดว้งิ  
วอนต่อกษตัริยอ์าหสุเอรัสเพื่อประชาชนของเธอและไดว้างใจในพระเจา้ (อสธ. 4:16; 5-6) 

 

28:26  สุภาษิตน้ีก็คลา้ยกนัอยา่งมากกบัสุภาษิตก่อนหนา้น้ี   ในบรรทดัแรกของทั้งสองสุภาษิตนั้น 
ความมัน่ ใจในตนเองมากเกินไปก็ถูกกล่าวถึง    ในบรรทดัท่ีสองของสุภาษิตน้ี “[การ
ดาํเนิน] อยา่งฉลาดก็สอดคลอ้งกบัการวางใจในพระเจา้ในขอ้ท่ี 25ข    เป้าทั้งสองแห่งการ



วางใจก็ถูกเปรียบเทียบ คือ “พระเจา้ ” (25ข) และ “ใจของตนเอง ” (นัน่คือ ตนเอง 26ข)   
เม่ือเปาโลไดว้างแผนการของท่ านนั้น ท่านก็ไดจ้าํนนแผนการเหล่านั้นต่อนํ้าพระทยั
สิทธ์ิขาดของพระเจา้ (กจ.  21:14; และขอ้อ่ืนๆ )   พระเยซูไดท้าํส่ิงน้ีเช่นกนัในสวนเกท -
เสมนี (ลก. 22:42) 

 

28:27     บรรดาผูท่ี้ใหแ้ก่คนยากจนจะไม่ขาดส่ิงท่ีพวกเขาจาํเป็น ซ่ึงก็คือพระพรของพระเจา้    พวก
เขาอาจไดรั้บพ รต่างๆจากคนอ่ืนและผลประโยชน์ทางวตัถุท่ีพระเจา้ไดส้ัญญาแก่คน
อิสราเอลท่ีใจกวา้งอีกดว้ย    เราอาจบรรจุแนวคิดของพระพรแก่ประโยคแรกอยา่งถูกตอ้ง
สมควร เน่ืองจากวา่ความตรงขา้มนั้นอยูก่บัการสาปแช่งในประโยคท่ีสอง   (เปรียบเทียบ 
ขอ้ 8; 11:25; 14:21; 21:13)   เศรษฐีหนุ่มผูไ้ดถ้ามพระเยซูวา่เขาควรทาํ อะไรเพื่อจะไดรั้บ
ชีวตินิรันดร์ ไม่เตม็ใจท่ีจะละทิ้งความมัง่คัง่ของเขาและผลลพัธ์ก็คือเขาไดสู้ญเสีย
ผลประโยชน์ต่างๆ ของการมาเป็นหน่ึงในสาวกของพระเยซู (ลก. 18:18-27) 

 

   ‚การซ่อนตาหมาย ถึงการปฎิเสธท่ีจะมองความยากจน  เป็นความบาปของคนท่ี  
   พดูวา่พวกเขาอ่อนไหวเกินไปท่ีจะไปเยีย่มชุมชนสลมั‛618   
 

28:28  เม่ือ “[คน] ชัว่ร้ายมี” อาํนาจ หลายคนก็ “ซ่อนตวัของพวกเขาเอง ” เพราะพวกเขารู้วา่การ
ฉอ้โกงและความชัว่ร้ายจะตามมา   แต่เม่ือคนชัว่ร้ายหายไป (“พินาศ ”) คนท่ีดีก็รู้วา่มนั
ปลอดภยัท่ีจะแสดงตวัพวกเขา เองอีกคร้ังหน่ึง และก็กระฉบักระเฉงในชีวติในท่ีสาธารณะ
อีกคร้ังหน่ึง (เปรียบเทียบ ขอ้ 12)   สุภาษิตน้ีมีการประยกุตใ์ชท่ี้ไปไกลยงัทุกดา้นของชีวติ 
เช่น ศาสนา สังคม เศรษฐกิจ การเมืองเป็นตน้   ระหวา่งรัชกาลของกษตัริยซ์าอูล คนฟีลิส
เตียไดป้กครองคนอิสราเอลและไดข้บั ไล่พวกเขาไปยงัท่ีหลบซ่อน   แต่เม่ือโยนาธานได้
โจมตีพวกเขา ประชาชนก็ไดรั้บความกลา้หาญและกาํลงั (1 ซมอ.  13:6; 14:22) 

 

29:1  ‚แขง็คอของเขา” เป็นภาพท่ีไดม้าจากการเล้ียงสัตว ์  มนัอธิบายถึงววัท่ีหนัเหไปอยา่งด้ือดึง
และต่อเน่ืองและหลีกเล่ียงแอก 619 เม่ือประยกุตใ์ช้กบัมนุษย ์ มนัพรรณนาถึงใครคนหน่ึงท่ี
ต่อตา้นอยา่งด้ือดึงท่ีจะทาํส่ิงท่ีอยูใ่นควา มสนใจท่ีดีท่ีสุดของเขาเอ ง   ตามปกติแลว้ บุคคล
ประเภทน้ีจะประสบกบัการส้ินสุดอนัรวดเร็วแทนท่ีจะเป็นการเส่ือมลงทีละนอ้ย   ฟาโรห์
แห่งพระธรรมอพยพ โคราห์ ดาธานและอาบีรัม กษตัริยซ์าอูล ร าชินีเยเซเบล และกษตัริย์
เนบูคดัเนสซาร์ก็เป็นตวัอยา่งของส่ิงน้ี    

 



‚ประตูไปสู่คว ามสาํนึกผดิ ท่ีซ่ึงการตกัเตือน จริงจงัและตั้งใจเรียกหาคน ก็ไม่ได้
เปิดไวอ้ยูเ่สมอ” 620 

 

29:2  ผูป้กครองท่ีดาํเนินการบนพื้นฐานของหลกัการต่างๆท่ียติุธรรมก็ทาํใหผู้ท่ี้อยูภ่าย  ใตข้อง
พวกเขายนิดี แต่ผูน้าํท่ีเส่ือมทรามเป็นเหตุใหพ้วกเขาท่ีจะ “คร่ําครวญ” ดว้ยความโศกเศร้า 
(เปรียบเทียบ 28:12, 28)   จงเปรียบเทียบรัชกาลของเฮเซคียาห์และโยสิยาห์ท่ีชอบธรรมกบั
การปกครองท่ีชัว่ร้ายของอาหบัและมนสัเสห์ 

 

‚ในระบอบประชาธิปไตยนั้น บุคคลหน่ึงก็เปรียบเทียบรัฐบุรษผูซ่ึ้งเห็นหนา้ท่ีของ
พวกเขาท่ีจะรับใชป้ระชาชนกบันกัการเมืองผูซ่ึ้งเห็นหนา้ท่ีของพวกเขาเป็นรางวลั
ท่ีพวกเขาไดม้าซ่ึงบ่อยคร้ังก็โดยการรับเงินสิบบนจากกลุ่มต่างๆ  ท่ีหา
ผลประโยชน์” 621 

 

29:3  บรรทดัแรกของสุภาษิตน้ีแสดงออกถึงประเด็นของมนัเก่ียวกบั “ปัญญา” ในเชิงบวกและ
โดยทัว่ๆไป   บรรทดัท่ีสองก็ใหก้ารเปรียบเทียบในเชิงลบพร้อมกบัตวัอยา่งท่ีเจาะจงของ 
ความโง่ (เปรียบเทียบ 28:7)   แซมสันไม่เพียงแต่สูญเสียทรัพยส์มบติัของเขาโดยการเป็น
เพื่อนกบัหญิงโสเภณีเท่านั้น แต่เขาไดสู้ญเสียชีวติของเขาอีกดว้ย (วนฉ. 16) 

 

‚การดาํเนินชีวติท่ีปล่อยเน้ือปล่อยตวัก็เป็นกบัดกัท่ีซ่ึงคนหนุ่มถูกเปิดเผย อยา่งเป็น
พิเศษ   ผูท่ี้ฉลาดจะหลีกเล่ียงมนัอยา่งท่ีเขาจะทาํเม่ืองูพร้อมท่ีจะฉก    การไร้
ศีลธรรมก็เป็นการทาํลายร่างกายและจิตใจเช่นกนั”622 

 

29:4  ผูป้กครองสามารถทาํลายประเทศผา่นทางการฉอ้โกงได ้ (เปรียบเทียบ ขอ้ 2)   โดยทางการ
จดัการท่ียติุธรรมของเขานั้น กษตัริยท่ี์เท่ียงธรรมก็ทาํใหอ้าณาจกัรของเขามีเสถียรภาพ แต่
ผูป้กครองท่ีไม่เท่ียงธรรมสามารถนาํการส้ินสุดมายงัประเทศได ้โดยการรับ “สินบิน” เป็น
ตน้   พวกบุตรชายของซามูเอลไม่เหมาะสมท่ีจะปกครองเพราะวา่พวกเขาไดรั้ บสินบน (1 
ซมอ. 8:1-3) 

 

29:5  ถอ้ยคาํท่ีประจบประแจงก็เป็นเหมือน “ตาข่าย” ซ่ึงไดถู้กกางไวเ้พื่อท่ีจะดกัสัตว ์   ถอ้ยคาํ
เหล่านั้นสามารถจบั (เสน่ห์ การล่อลวง ) บุคคลท่ีถูกประจบประแจงและนาํเขาหรือเธอไป
อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูป้ระจบประแจง   ตวัอยา่งเช่น ถา้ใครคนหน่ึ ง 



“ประจบประแจง ” อีกคนหน่ึงเน่ืองจากรูปร่างภายนอกของเขาหรือของเธอ บุคคลท่ีถูก
ประจบประแจงจะถูกทดลองใหใ้ชเ้วลามากข้ึนและโนม้เอียงเขา้หาผูป้ระจบประแจงอยา่ง
ชอบพอมากข้ึน แมว้า่คุณลกัษณะของบุคคลนั้นอาจเส่ือมทราม   ดงันั้น คนฉลาดจะ
ตระหนกัถึงผูป้ระจบประแจงและจะไม่ใชก้ลยทุธ์น้ีดว้ยตวัของเขาเองเพื่อท่ีจะไดเ้พื่อนและ
มีอิทธิพลต่อผูค้น (เปรียบเทียบ  28:23)   อบัซาโลไดรั้บการยกยอ่งอยา่งยิง่ใหญ่ และเขาได้
ลม้เหลวอยา่งน่ าสังเวช ส่วนหน่ึงก็เป็นเพราะ เขาไดฟั้งผูป้ระจบประแจงของเขา  (2 ซมอ. 
14:25) 

 

29:6  การกา้วเลยขอบเขตท่ีไดถู้กอ อกแบบไวก้็สามารถ “ดกั” บุคคลหน่ึงไดเ้ช่นกนั   คนชอบ
ธรรมหลีกเล่ียงการพวัพนัเน่ืองจากเหตุผลน้ี และก็สามารถยนิดีได ้แทนท่ีจะคร่ําครวญถึง
ชะตาของเขาเน่ืองจากการละเมิด 

 

‚การตั้งเทา้บนการกระทาํบาปคือลัน่ไกความเป็นทาสของตวัคุณเอง” 623 

 

กษตัริยอุ์สซียาห์ไดบุ้กรุกไปย ั งขอบเขตความรับผดิชอบของปุโรหิตโดยการถวายเคร่ือง
หอม และเขาไดก้ลายมาเป็นคนโรคเร้ือนในฐานะท่ีเป็นผลลพัธ์ (2 พศด. 26:16-21)   ในอีก
ดา้นหน่ึง โมเสสไดร้ะมดัระวงัท่ีจะทาํอยา่งท่ีพระเจา้ไดบ้ญัชาเขา และเขาไดจ้บชีวติของ
เขาดว้ยบทเพลง (ฉธบ. 32) 

 

29:7  หน่ึงในเคร่ืองหมา ยของคน “ชอบธรรม ” ก็คือวา่เขาเอาใจใส่ “สิทธิ ” ของบรรดาผูท่ี้มี
แนวโนม้ท่ีจะถูกกระทาํผดิโดยคนอ่ืนๆ เช่น “คนยากจน” คนไร้อาํนาจ และคนท่ีถูกกนัไว้
ไม่ใหอ้อกเสียง   ในส่ิงน้ีนั้นเขาก็แบ่งปันถึงหวัใจของพระเจา้ (เปรียบเทียบ 14:21; 24:12)   
‚คนชัว่ร้าย [ไม่] เขา้ใจ” ความห่วงใยเช่นนั้น เพราะวา่ความสนใจของพวกเขาก็คือสวสัดิ
ภาพและความมัง่คัง่ของพวกเขาเอง พวกเขามีเวลานอ้ยสาํหรับบรรดาผูท่ี้ตอ้งการความ
ช่วยเหลือ   เปโตรและยอห์นไดช่้วยเหลือคนขอทาน (กจ. 3:1-8) แต่กล่าวโดยทัว่ไปแลว้ 
พวกฟาริสีไดริ้บเอาเรือนของหญิงม่าย (มธ. 23:14) 

 

29:8  คนมกัเยาะเยย้ (“ผูดู้หม่ิน” ผูถ้ากถาง) ก็อยูด่า้นล่างของรายช่ือของคนชัว่ร้ายของนกัปราชญ ์
(เปรียบเทียบ  1:22; อสย. 28:14)   พวกเขาทาํใหชุ้มชนของพวกเขาลุกเป็นไฟโดยการเยาะ
เยย้ส่ิงท่ีเป็นศีลธรรมและจริยธรรม  การบิดเบือนความจริง และการกระพือใจปรารถนาท่ี
ไม่คูค่วรดว้ยถอ้ยคาํท่ีโกรธเคือง   ในทางตรงกนัขา้ม คนฉลาดสร้างสันติสุขในชุมชนของ



พวกเขาโดยการสนบัสนุนส่ิงต่างๆ  ท่ีดีในแนวทางท่ีถูกตอ้ง   เชบาไดท้าํใหค้นในเมืองอา
เบล เบธมาอาคาห์ “เร่าร้อน‛ แต่หญิงฉลาดคนหน่ึงไดเ้บนความโกรธของโยอาบไปเสีย (2 
ซมอ.  20:14-22)   การตอบของเรโหโบอมัท่ีมีต่อคนอิสราเอลไดท้าํใหพ้วกเขาโกรธจน
พวกเขาไดเ้อาใจออกห่างจากยดูาห์ (1 พกษ.  12:13-16)   ตอนตน้ๆ นั้น การตอบท่ีฉลาด
ของดาวดิท่ีมีต่อทหารของเขาก็ไดป้้องกนัการแตกแยกหลกัภายในกองทพัของเขา (1 ซมอ. 
30:22-24) 

 

29:9  การตอบสนองท่ี “โง่เขลา ” โดยทัว่ไปต่อ การไม่เห็นดว้ยบางอยา่ง (“ความขดัแยง้ ”) ท่ี
เกิดข้ึนระหวา่งสองคนก็คือวา่คนโง่ก็โ กรธ (“เดือดดาล ”) หรือพยายาม หวัเราะต่อการไม่
เห็นดว้ย แทนท่ีจะจดัการกบัเร่ืองนั้นอยา่งจริงจงั อยา่งสงบ และพร้อมกบัการคาํนึงถึงคน
อ่ืน การตอบสนองท่ีโง่เขลาไม่แกปั้ญหา   ฟาโรห์แห่งพระธรรมอพยพไม่ไดย้อมรับโมเสส
และอาโรนอยา่งจริงในตอนแรก ดงันั้นการไม่เห็นดว้ยของพวกเขาไดเ้พิ่มข้ึน (อพย. 7) 

 

29:10 สุภาษิตน้ีเปรียบเทียบท่าทีของบุคคลสองประเภทท่ีแตกต่างกนัอยา่งมากท่ีมี  ต่อบรรดาผูท่ี้
ดาํเนินชีวติท่ีไร้ตาํหนิ   บางคน “เกลียด” พวกเขาและบางคร้ังก็เกลีย ดพวกเขาอยา่งมากจน
ไดฆ่้าพวกเขาเสีย และดงันั้นก็ไดรั้บช่ือเสียงวา่เป็นผูค้นท่ีกระหายเลือด (“คนกระหาย
เลือด ” นัน่คือ ผูค้นท่ีทาํการรุนแรงอยา่งไม่ถูกตอ้ง หรือผูฆ่้าคน )   คาอินไดท้าํส่ิงน้ีต่อ
นอ้งชายของเขา (1 ยน. 3:12)   ในอีกดา้นหน่ึง คน “เท่ียงธรรม” ก็ไม่เกลียดคนไร้ตาํหนิ แต่
หวงัและทาํการเพื่อการรักษาไวแ้ละสวสัดิภาพท่ีดาํเนินต่อไปของพวกเขา   นัน่เป็นท่าที
ของโบอาสท่ีมีต่อนางรูธ (นรธ. 4) 

 

29:11     แนวคิดก็คือวา่ คนโง่ไดป้ล่อยความรู้สึก (“ขอใหม้นัทั้งหมดยืน่ออกไป ”) ของพวกเขาโดย
ปกติวสิัย ในขณะท่ีแต่ละบุคคลท่ีฉลาดก็ควบคุมพวกเขาเอง ‚เสมอ” เป็นการแปลท่ีแย ่  สิ -
เมโอนและเลวไีดก้ระทาํต่อชาวเมืองเชเคมอยา่งรุนแรง ซ่ึงไดน้าํความอบัอายมายงัพวกเขา
เองและครอบครัวของพวกเขา (ปฐก.  34)   โยเซฟไดค้วบคุมตวัเขาเองอยา่งฉลาดและ
ไม่ไดเ้ปิดเผยอตัลกัษณ์ของเขาต่อพวกพี่ชายของเขาจนกระทัง่เขาไดต้ดัสิ นใจวา่พวกเขาได้
เปล่ียนแปลง (ปฐก. 42—45)  

 

29:12  ถา้ “ผูค้รอบครองเอาใจใส่” และเช่ือความเทจ็ เขาก็จะสนบัสนุนใหผู้อ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาของ
เขาท่ีจะโกหกต่อเขา   ในอีกดา้นหน่ึง ถา้เขายอมรับถอ้ยคาํแทจ้ริงเท่านั้น “ขา้ราชการของ
เขา” ก็จะถูกสนบัสนุนใหก้ล่าวความจริงแก่เขาเท่านั้น   ผูน้าํกลายมาเป็นแบบอยา่งสาํหรับ



ผูติ้ดตามของพวกเขา ไม่วา่พวกเขาตอ้งการหรือไม่ก็ตาม   ศาลของกษตัริยอ์าหบัก็เตม็ไป
ดว้ยคนชัว่ร้ายอยา่งมากจนคร้ังหน่ึง   เอลียาห์ไดเ้ช่ือวา่เขาเป็นคนชอบธรรมเพียงคนเดียวท่ี
เหลืออยูใ่นอิสราเอล (1 พกษ. 19:10) 

 

29:13    คนยากจนคือคนท่ีถูกกดข่ี และคนกดข่ีคือคนร่ํารวย    พวกเขาเป็นคนท่ีแตกต่างจากคนอ่ืน
ในแง่น้ี    ทั้งสองเป็นหน้ีพระเจา้ในเร่ืองสายตาของพวกเขาและพระพรโดยทัว่ไปทั้งหมดท่ี
พระเจา้ประทานใหแ้ก่ทุกคน    การใหค้วามสวา่งแก่ตาของพวกเขาอาจหมายถึงการให้
ชีวติแก่พวกเขา (เปรียบเทียบ โยบ 33:30; สดด. 13:3)624  ในทาํนองเดียวกนั พระเจา้ “ใหฝ้น
ตกแก่คนชอบธรรมและคนอธรรม” (มธ. 5:45) 

   
  ”. . . สติปัญญาทั้งส้ินเป็นของขวญัจากพระเจา้ ไม่วา่มนัถูกใชใ้นความชอบธรรมหรือใน  
  ความอธรร ม บาปเป็นการใชส้ติปัญญาหรือความสามารถไปในทางท่ีเส่ือมเสียอยู่ เสมอ
  เก่ียวกบัอาํนาจท่ีไดใ้หม้าของพระเจา้ต่อจุดประสงคต่์างๆ เป็นหลกั“625 
 
 พระคุณของพระเจา้เป็นตวัปรับระดบัท่ียิง่ใหญ่ของมนุษยชาติ   ดงันั้น บุคคลหน่ึงไม่ควร 

“คิดถือตวัเกินท่ีตนควรจะคิด ” (รม. 12:3)   คนฟาริสีท่ีไดอ้ธิษฐาน “ต่อตวัของเขาเอง ” ได้
คิดถือตวัเกินท่ีเขาควรจะคิดซ่ึงแตกต่างจากคนเก็บภาษีท่ีไดอ้ธิษฐานอยา่งถ่อมใจวา่ “ขา้แต่
พระเจา้ ขอทรงโปรดเมตตาแก่ขา้พระองคผ์ูเ้ป็นคนบาปเถิด” (ลก. 18:11, 13) 

 

29:14  หน่ึงในความรับผดิชอบหลกัของผูน้าํก็คือท่ีจะกระจายความยติุธรรมอยา่งไม่มีความ
ลาํเอียง (“พร้อมกบัความจริง ”)   ผูค้รอบครองท่ีปฏิบติัต่อคนยากจนท่ีไม่มีทางป้องกนั
ตวัเองอยา่งยติุธรรม แทนท่ีจะละเมิดพวกเขาเพื่อผลประโยชน์ส่วนตวัก็จะช่ืนชอบพระพร
ของพระเจา้ท่ีอยูเ่หนือการปกครองของเขา   ประชาชนของเขาจะสนบัสนุนเขาอีกดว้ย 
เพราะวา่พวกเขาสามารถพึ่งพาเขาท่ีจะทาํส่ิงท่ีถูกตอ้งได ้   ซาโลมอนไดเ้พาะปลูกช่ือเสียง
ในเร่ืองการเป็นคนยติุธรรมตั้งแต่การเร่ิมตน้รัชกาลของเขา (เปรียบเทียบ 1 พกษ.  3:16-28) 
และส่ิงน้ีไดท้าํใหเ้ขาไดรั้บความโปรดปรานจากพระเจา้และจากมนุษย ์ (เปรียบเทียบ สดด . 
89:19-29) 

 

29:15  ทั้ง (“ไมเ้รียว”) ทางกายภาพ และการตีสอน (“คาํตกัเตือน”) ทางคาํพดูสามารถใส่ “ปัญญา” 
ในเด็กได ้(เปรียบเทียบ 13:24; 19:18; 22:15; 23:13-14)   แต่เด็กท่ีถูกปล่อยใหท้าํตามใจ
ของเขาหรือของเธอเอง โดยปราศจากการนาํพาและการวา่กล่าวก็จะทาํให ้ “แม่” ของเขา



หรือของเธอ “อบัอาย”  

 

‚ขอใหพ้อ่แม่ท่ีปล่อยตวัเกินไปไดรั้บคาํเตื อนโดยชะตาของอาโดนียาห์    มนัมี
จุดประสงคบ์างอยา่งท่ีพระเจา้ไดเ้ป็นเหตุใหข้อ้เทจ็จริงท่ีไม่เป็นสุขท่ีจะถูกบนัทึก
ไวท่ี้วา่ ‘พระราชบิดาของท่านก็ไม่เคยขดัใจท่านดว้ยถามวา่ ทาํไมเจา้กระทาํเช่นน้ี
เช่นนั้น?’ จึงไม่แปลกใจท่ีเขาไดก้ลายมาเป็นคนกบฏ! (1 พกษ. 1; 2:13- 25)‛626 

 

29:16     เราตอ้งรับเอามุมมองของพระเจา้ท่ีน่ีอยา่งเช่นในสุภาษิตทั้งหมด    กรณีของแต่ละบุคคล
บางกรณีอาจไม่เขา้กบัหลกัการ แต่โดยทัว่ไปแลว้หลกัการก็เป็นจริง    ในท่ีสุดแลว้ คน
ชอบธรรมจะชนะ และคนชัว่ร้ายจะลม้เหลว    ‚เม่ือ. . .คนชัว่ร้าย” มีอาํนาจและสิทธิอาํนาจ 
(“การเพิ่มพนู”) อตัราของอาชญากรรมก็เพิ่มข้ึน    อยา่งไรก็ตาม คนชอบธรรมจะชนะ และ
คนอธรรมจะลม้เหลวในท่ีสุด   เปาโลไดเ้ขียนวา่ในยคุสุดทา้ย ความอธรรมจะเพิ่มข้ึน (2 
ทธ. 3:1-8)   แต่ท่านยงัไดเ้ขียนอีกวา่เม่ือพระเยซูคริสตเ์สด็จกลบัมา พระองคจ์ะลงโทษคน
อธรรมและสถาปนาการปกครองท่ีชอบธรรม (2 ธส. 2:1-12) 

 

29:17  น่ีก็เป็นการหนุนใจอีกอนัหน่ึงท่ีมีต่อพอ่แม่ท่ีจะตีสอนลูกๆ ของพวกเขา (เปรียบเทียบ ขอ้ 
15 และขอ้อ่ืนๆ)   ก่อนท่ีพอ่ของขา้พเจา้ไดเ้ฆ่ียนตีขา้พเจา้ บางคร้ังท่านจะกล่าววา่ ‚ส่ิงน้ีทาํ
ใหพ้อ่เจบ็ปวดมากกวา่ทาํใหเ้จา้เจบ็ปวด”   ขา้พเจา้ไม่ไดเ้ขา้ใจส่ิงท่ีท่านไดห้มายถึงหรือได้
เช่ือมนั ณ เวลานั้น   ตอนน้ีขา้พเจา้เขาใจและเช่ือแลว้   พอ่แม่บางคนลม้เหลวท่ีจะตีสอน
ลูกๆ ของพวกเขาเพราะวา่มนัทาํใหพ้วกเขาเจบ็ปวดเม่ือทาํอยา่งนั้น   แต่สุภาษิตน้ีย ํ้าเตือน
พวกเขาวา่  ‚การปลอบโยน” และ “ความยนิดี” สาํหรับพวกเขา (และลูกๆ ของพวกเขา ) จะ
เป็นผลลพัธ์ในท่ีสุด   จงคิดดูวา่อบัราฮมัคงไดรู้้สึกอยา่งไรเม่ือ    พระเจา้ไดบ้อกใหเ้ขาท่ีจะ
ฆ่าอิสอคั และเขาคงไดรู้้สึกอยา่งไรหลงัจากการทดสอบความเช่ือของเขาไดผ้า่นพน้ (ปฐก. 
22:1-19)! 

 

29:18     ฉบบัแปล AV ไดส่้งผลใหเ้กิดความเขา้ใจผดิต่อสุภาษิตน้ี    “นิมิต” (คาํฮีบรู ฮาซอน) ไม่ได้
อา้งอิงถึงการฝันถึงความสาํเร็จท่ีบุคคลหน่ึงอาจจะมี แต่อา้งอิงถึงนิมิตแบบการเผยพระ
วจนะท่ีเป็นการเปิดเผยจากพระเจา้ (เปรียบเทียบ     1 ซมอ. 3:1)    คาํกริยาฮีบรูท่ีแปลวา่ 
“พินาศ ” (AV; พารา ) ไม่ไดห้ มายถึง “ตายในบาปต่างๆของพวกเขา ” (ตวัอยา่งเช่น 
เน่ืองจากวา่ใครคนหน่ึงไม่ไดเ้ห็น “นิมิต” ของความสาํคญัของการประกาศ )    มนัหมายถึง 
“ละทิ้งความยบัย ั้งชัง่ใจ”    โดยปราศจากการนาํพาของการเปิดเผยของพระเจา้ ผูค้นก็ปล่อย



พวกเขาเองไปสู่วถีิต่างๆท่ีบาปของพวกเขาเอง         พระวจนะของ พระเจา้ก็ยบัย ั้งความชัว่
ร้ายของมนุษย ์และบรรดาผูรั้กษาพระวจนะของพระเจา้ก็เป็นสุข    ดงันั้น สวสัดิภาพของ
ประเทศก็ข้ึนอยูก่บัการเช่ือฟังต่อการเปิดเผยของพระเจา้ ”627    มนัตอ้งมีความรู้แห่งการ
เปิดเผยของพระเจา้ผา่นทางการเทศนาเพื่อจะมีการเช่ือฟังต่อมนัท่ีนัน่628 

 

เป็นท่ีชดัเจนวา่ ‚ท่ีลุ่มแห่งนิมิต ” เป็นหว้ยขิดโลนท่ีอยูทิ่ศตะวนัออกของพระวหิารใน
เยรูซาเล็ม (อสย. 22:1, 5)   บางทีอิสยาห์ไดเ้รียกมนัอยา่งน้ีเพราะวา่พระเจา้ไดใ้หก้าร
เปิดเผยอยา่งมากแก่ประชากรของพระองคใ์นและรอบสถานท่ีนั้น   เปาโลไดอ้ธิษฐานเผื่ อ
ชาวเมืองเอเฟซสัวา่ พวกเขาจะเขา้ใจอยา่งแทจ้ริงถึงการเปิดเผยท่ีพระเจา้ไดใ้หม้า วา่พวก
เขาจะไม่ทิ้งการเปิดเผยนั้น แต่จะจาํนนและเช่ือฟังการเปิดเผยนั้น (อฟ.  1:15-23) 

 

‚. . . [ผูค้น] เป็นสุขอยา่งแทจ้ริงเม่ือพวกเขาจาํนนพวกเขาเองอย่ างจริงจงัและเตม็
ใจต่อ พระวจนะของพระเจา้ซ่ึงพวกเขาครอบครองและมีโอกาสท่ีจะไดฟั้ง” 629 

 

29:19   ‚ทาส” ท่ีโง่เขลาก็ตอ้งการการตีสอนมากเท่ากบับุตรท่ีโง่เขลา (เปรียบเทียบ ขอ้ 17) 

 

‚โดยการตอบสนองต่อการตีสอนท่ีเหมาะสมนั้น ทาสสามารถฉลาดและแทนท่ี
บุตรท่ีน่าขายหนา้ได ้ (17:2)   ทาสท่ีดูถูกระเบียบทางศีล ธรรมจะไม่เป็นตามมนั
โดยถอ้ยคาํเท่านั้น” 630 

 

โยนาห์จาํตอ้งเรียนรู้ท่ีจะรับใชพ้ระเจา้ผา่นทางความโศกเศร้าและปัญหาท่ีรุนแรง  
คาํแนะนาํทางคาํพดูไม่พอ 

 

29:20  ‚ถอ้ยคาํ” ท่ีกล่าวออกมาดว้ยความรีบเร่งบ่อยคร้ังก็ผดิหวงั ถา้ไม่ใช่แยก่วา่ (เปรียบเทียบ 
26:12)   ซาอูล เกือบได้ สูญเสียโยนาธานบุตรชายของเขาเน่ืองจาก “ถอ้ยคาํท่ีรีบเร่ง ” (1 
ซมอ. 14) และเยฟธาห์ไดสู้ญเสียลูกสาวของเขาไปเน่ืองจากถอ้ยคาํท่ีรีบเร่งของเขา (วนฉ. 
11) 

‚. . . คนท่ีมัน่ใจในตนเองกาํลงักล่าวถอ้ยคาํอยา่งต่อเน่ืองซ่ึงเขาจะตอ้งหวนคิด 
เน่ืองจากความไม่อดทนท่ีไม่ย ั้งคิดและ การกล่าวเกินจริงท่ีพร้อมของเขา   มี
ความหวงัท่ีเล็กนอ้ยของการวา่กล่าวคนเช่นนั้น นอกจากมีการตรวจสอบตนเอง
และการกลบัใจแทจ้ริงสาํหรับบาปมหนัต ์แมว้า่บ่อยคร้ัง จะถูกปฏิบติัต่อแค่ใน



ฐานะความบกพร่องเท่านั้นท่ีซ่ึงเขาจะไดรั้บความสงสารมากกวา่ไดรั้บการถูก
ประณาม   ถอ้ยคาํท่ีรีบเร่งเป็นสัญญาณของจิตใจท่ีแตกสลาย”631 

 

‚‘จงมองก่อนท่ีคุณกระโดด’ สามารถถูกแปลวา่ ‘จงคิดก่อนท่ีคุณพดู’‛ 632 

 

29:21     โดยผวิเผนิแลว้ ขอ้น้ีฟังดูราวกบัวา่มนัเป็นส่ิงฉลาดท่ีจะเอาอกเอาใจทาสของบุคคลหน่ึง    
อยา่งไรก็ตาม ประเด็นก็คือวา่ การเอาอกเอาใจ อยา่งท่ีตรงกนัขา้มกบัการสร้างวนิยันั้น ก็ทาํ
ใหพ้วกทาสไม่เคารพ    ทาสไม่ใช่บุตรชาย    ท่ีจะนาํคาํอุปมาน้ีไปสู่ชีวติสมยัใหม่นั้น 
ตามปกติแลว้ลูกจา้งไม่ควรไดรั้บสิทธิพิเศษต่างๆอยา่งบุตรชาย    ถา้เขาไดรั้บแลว้ 
ความสัมพนัธ์ท่ีสาํคญัต่อการดาํเนินการท่ีมีประสิทธิภาพของธุรกิ จจะมีปัญหา    เปาโลได้
ขอใหฟี้เลโมนท่ีจะรับโอเนสิมสักลบัมาในฐานะ “พี่นอ้งอนัเป็นท่ีรัก ” ซ่ึงเท่าเทียมกบัตวั
เขาเองในพระคริสต ์แต่เขายงัคงมีความรับผดิชอบแบบคนใชใ้นทางสังคม (ฟม. 16)   

 

29:22  ท่ีท่ีมีความโกรธ  ความขดัแยง้ (“การววิาท ”) จะตามมาอยา่งแน่นอน และบุคค ลท่ี “โกรธ
ไว” จะละเมิดหลายขอบเขต (“เตม็ไปดว้ยการละเมิด” เปรียบเทียบ ขอ้ 20; 28:25)   พี่คนโต
ในคาํอุปมาของพระเยซูเร่ืองบุตรหลงหายไดส้ร้างความขดัแยง้กบับิดาของเขาและได้
ละเมิดขอบเขตของความรักแบบพี่นอ้งเม่ือเขาไดค้ดัคา้นพระคุณและการยกโทษของบิดา
ของเขาอยา่งฉุนเฉียว (ลก.  15:28) 

 

29:23  คนเยอ่หยิง่ก็มุ่งไปสู่การลม้ลง เพราะวา่ท่าทีของเขาท่ีมีต่อตวัเขาเองนั้นไม่เป็นจริงและไม่
เหมาะสม และคนอ่ืนๆ จะทาํใหเ้ขาตระหนกัถึงส่ิงน้ีไม่ชา้ก็เร็ว   ในทางตรงกนัขา้ม คนท่ี 
“ถ่อมใจ” ตามปกติแลว้จะ “ไดรั้บเกียรติ [มากข้ึน]‛ เพราะวา่ความ ถ่อมใจของเขาทาํใหเ้ขา
คู่ควรกบัมนั และเพราะวา่คนอ่ืนๆ จะใหม้นัแก่เขา เน่ืองจากวา่เขาปฏิเสธท่ีจะใหม้นัแก่เขา
เอง (เปรียบเทียบ 11:2; 16:18)   จงเปรียบเทียบฮามานและโมรเดคยัในพระธรรมเอสเธอร์ 

 

29:24     ส่ิงท่ีแยเ่ก่ียวกบัการเป็นหุน้ส่วนของขโมยก็คือวา่ เม่ือขโมยถู กจบั และพวกเจา้หนา้ท่ีลาก
หุน้ส่วนของเขาไปยงัศาล  ผูส้มรู้ร่วมคิดพบวา่ตวัเขาเองอยูใ่นสถานการณ์ท่ี “ไม่ชนะ ”    
ถา้เขาแกต่้างหุน้ส่วนของเขา เขาก็มีส่วนร่วมในความผดิของเขา แต่ถา้เขาไม่กล่าวส่ิงใด 
(หรือไม่ใหถ้อ้ยคาํอนัเป็นปฏิปักษต่์อตนเอง) พวกผูก้ล่าวหาของเขาก็ทึกทกัเอาวา่เขามีส่วน
ร่วมในความผดิของเขา    นกัธุรกิจหลายคนไดค้น้พบวา่ส่ิงน้ีเป็นความโศกเศร้าของเขา    มี
คาห์ ไดท้าํส่ิงท่ีถูกตอ้งเม่ือเขาไดคื้นเงินท่ีเขาไดข้โมยมาจากมารดาของเขา   เขาไดย้อมรับ



ถึงบาปของเขา เธอไดย้กโทษใหแ้ก่เขา และยิง่ไปกวา่นั้น เธอไดอ้วยพรเขาด้ วยนามของ
พระเจา้ (วนฉ. 17:1- 3) 

 

29:25  การเปรียบเทียบในสุภาษิ ตน้ีก็ระหวา่งการกลวั “มนุษย์” และการกลวั “พระเจา้”   ถา้เรา
วางใจในมนุษย ์เราจะผดิหวงัและซาโลมอนไดก้ล่าววา่ ติดอยูใ่นกบัดกั   แต่ถา้เราวางใจใน
พระเจา้ พระองคจ์ะยกชูเราข้ึน   อคัรทูตเปาโลอธิบายถึงค วามกลวัท่ีเหมาะสม  (กท. 1:10; 
เปรียบเทียบ ลก. 12:4-5; ยน. 12:43) 

 

‚ผูท่ี้กลวัพระเจา้จะไม่กลวัมนุษย ์  ผูท่ี้กลวัมนุษยก์็ไม่กลวัพระเจา้อยา่งท่ีเขาควร
กลวั” 633 

 

29:26  ‚. . . มนัไม่ใช่ผูค้รอบครองผูซ่ึ้งในท่ีสุดแลว้ตดัสินชะตาและกาํหนดคุณค่าของ  
มนุษย ์ อยา่งท่ีดูเหมือนวา่พวกเขาจะคิดวา่ดว้ยการทาํหนา้ท่ีมีการเฝ้าดูเท่านั้น ใคร
จะแสวงความโปรดปรานของเขาและประจบประแจงเขา” 634 

 

พระเจา้ไดใ้ห ้“ความยติุธรรม” แก่เอลียาห์ เม่ือเขาไม่ไดแ้สวงหามนัจากกษตัริยอ์าหบัท่ีชัว่
ร้าย (1 พกษ. 18) 

 

29:27  คนท่ี “ไม่ยติุธรรม” และคนท่ี “เท่ียงธรรม” ตามปกติแลว้ก็ไม่ชอบซ่ึงกนัและกนัอยา่งมาก   
เหตุผลก็คือวา่ พวกเขาไม่นบัถือความเช่ือมัน่พื้นฐานและการประพฤติของแต่ละฝ่าย   เรา
สามารถเห็นส่ิงน้ีไดค้่อนขา้งชดัเจนในการรับมือของพระเยซูกบัผูน้าํทางศาสนาท่ีไม่เช่ือ
แห่งสมยัของพระองค ์ 

 

น่ีเป็นสุภาษิตท่ีเหม าะสมสาํหรับการท่ีจะจบส่วนน้ีของพระธรรมสุภาษิต   ความขดัแยง้
ระหวา่งความถูกตอ้งและส่ิงผดิ ความดีและความชัว่ท่ีสุภาษิตน้ีและสุภาษิตหลายขอ้
กล่าวถึงก็จะดาํเนินต่อไปจนกวา่พระเยซูคริสตเ์สด็จกลบัมายงัโลกเพื่อจะสถาปนา
อาณาจกัรแห่งความชอบธรรมของพระองคข้ึ์น 

 

 

 



VI.  การรวบรวมที ่6: ปัญญาของอากูร์   บทที ่30 

 

บทท่ี 30 และ 31 ก็จดัตั้งส่วนท่ีแตกต่างในพระธรรมสุภาษิต เพราะวา่ทั้งซาโลมอน (1:1-22:16; บท
ท่ี 25-29) หรือพวกปราชญท่ี์ไม่มีช่ือ (22:17-24:34) ก็ไม่ไดเ้ขียนบทเหล่าน้ี    คนฉลาดอีกสองคน ซ่ึงตวับท
บนัทึกช่ือของพวกเขาก็ไดเ้ขียน    นกัอรรถาธิบายบางคนพิจารณาวา่ เน่ืองจากการอภิปรายของชายสองคนน้ี
เกิดข้ึน ณ ตอนปลายของพระธรรมสุภาษิต บางทีผูเ้ขียนอาจไดมี้ชีวติอยูห่ลงัจากพวกคนของเฮซีคียาห์ 635 
อยา่งไรก็ตาม ใครท่ี อากร์ู (“เนรเทศ”) และ       เลมูเอล (“สาํหรับพระเจา้ หรือ “ไดอุ้ทิศต่อพระเจา้”) ไดเ้ป็น 
เช่นเดียวกบั เม่ือไหร่และท่ีไหนท่ีพวกเขาไดมี้ชีวติอยูก่็เป็นส่ิงลึกลบั     ในแง่หน่ึง สองบทน้ีก่อตั้งภาคผนวก
สองภาคต่อการรวบรวมท่ีสองของสุภาษิตของซาโลมอน (บทท่ี 25-29), เหมือน 22:17- 24:22 และ 24:23-34 
ก่อตั้งภาคผนวกสองภาคต่อการรวบรวมอนัแรกของสุภาษิตของซาโลมอน (10:1-22:16)636 

 

ลกัษณะต่างๆท่ีแตกต่างมากท่ีสุดของสุภาษิตของอากร์ูก็คือรูปแบบเก่ียวกบัตวัเลขของการรวมกลุ่ม
ของส่ิงต่างๆท่ีคลา้ยกนั  ถอ้ยคาํท่ีสละสลวยของเขา และวลีพิเศษท่ีเขาไดใ้ช ้   วลีน้ี “มีสามส่ิง . . . ส่ีส่ิง” 
ปรากฎพร้อมกบัการเปล่ียนแปลงเล็กนอ้ยหา้คร้ัง (ขอ้ 15, 18, 21, 24, 29; เปรียบเทียบ ขอ้ 11-14) 

 

“จุดประสงคข์องกลไกเช่นนั้นอาจะเป็นการท่ีจะบ่งบอกวา่รายช่ือนั้นไม่ใช่ละเอียดถ่ีถว้น แมว้า่จะ
เฉพาะเจาะจงก็ตาม (ดู อมส. 1:3, 6)    หรือจุดประสงคอ์าจจะเป็นการท่ีจะเนน้ส่ิงท่ีส่ีของรายช่ือ
นั้น”637 

 

ก.  บทน าของอากูร์ 30:1 

 

 พระคมัภีร์ไม่ไดอ้า้งอิงถึงไม่วา่ ”อากร์ู “(”ผูร้วบรวม” “ผูส้ะสม “หรือ ”อุตส่าห์พยายามในการ
รวบรวม“ ) หรือบิดาของเขา (หรือบรรพบุรุษ )” ยาเคห์  “(”คนเช่ือฟัง “หรือ ”คนศรัทธา“ ) ในท่ีอ่ืนๆ638 อยา่ง

นอ้ยแลว้นกัเขียนคนหน่ึงไดรู้้สึกวา่เขาอ าจไดเ้ป็นคนร่วมสมยัของซาโลมอน 639 เดลลิสซ์ไดเ้ช่ือวา่ทั้งอากร์ู
และเลมูเอลเป็นคนอิชมาเอล640 
 
คาํทาํนาย  เป็นข่าวสารท่ีหนกัหน่วงจากพระเจา้    เปรียบเทียบ ศคย) 9:1) และคาํฮีบรู มสัสา อาจอา้งอิงถึง 

”สถานท่ี “หรือ ”เผา่“ 641 
 

”อิธีเอล “(”พระเจา้ทรงอยูก่บัขา้พเจา้“ ) และ ”อูคาล “(”สามารถ“ ) อาจเป็นพวกบุตรชาย สาวกหรือคนร่วม
สมยัของอากร์ู“642 



 

ข.  ปัญญาของพระเจ้า 30:2-9 

 

อากร์ูไดเ้ร่ิมตน้ดว้ยการประกาศสามอยา่ง    หวัขอ้ของแต่ละการประกาศคือพระเจา้ 

 

30:2-4     เบ้ืองหลงัส่วนท่ีถากถางน้ี บางทีบุคคลหน่ึงอาจจินตนาการวา่ บุตรชายขอ งอากร์ูไดอ้า้งวา่
ฉลาดกวา่บิดาของพวกเขา    อากร์ูไดส้ารภาพถึงความเขา้ใจท่ีจาํกดัของเขาเอง ในขณะท่ี ณ 
เวลาเดียวกนัเขาก็ทาํใหม้นัชดัเจนวา่บรรดาผูท่ี้เขาไดก้ล่าวต่อก็ไม่ไดรู้้ไปมากกวา่เขา 

 

โดยพื้นฐานแลว้ ถา้ปัญญาเป็นการปรับตวัท่ีเหมาะสมต่อพระเจา้  อากร์ูสามารถกล่ าววา่เขา
ไม่ไดเ้รียนรู้ปัญญาแต่เขาไดรู้้จกัพระเจา้ (ขอ้ 3) ไดอ้ยา่งไร?    ตามบริบท (ขอ้ 2, 4) นั้น 
บางทีเขาไดห้มายถึงวา่เขาไม่ไดไ้ปถึงระดบัสูงสุดของปัญญา    “ปัญญา ” ในพระธรรม
สุภาษิตหมายถึง ความเขา้ใจ เช่นเดียวกบั การอยูใ่นทางธรรม (ตวัอยา่งเช่น 1:1ข; 2:2; และ
ขอ้อ่ืนๆ)    อากร์ูไดถื้อวา่การหย ัง่รู้ของเขาเองนั้นจาํกดัอยา่งถ่อมใจ แต่เขาไม่ไดอ้า้งวา่เป็น
คนโง่ (เปรียบเทียบ โยบ 38—39) 

 

บุคคลเดียวท่ีเหมาะแก่คุณสมบติัต่างๆของอากร์ูในขอ้ 4 คือพระเจา้ (เปรียบเทียบ  โยบ 38-
41; สภษ. 8:24-29)    พระองคเ์ป็นผูเ้ดียวเท่านั้น ท่ีมีความเขา้ใจอยา่งสมบูรณ์แบบ    “นาม
ของผูน้ั้นวา่กระไร ?” บ่งบอกถึง “คุณเขา้ใจพระองคอ์ยา่งเตม็ท่ีไหม ?”    ในโลกสมยั
โบราณนั้น  ความรู้เก่ียวกบัช่ือของพระเจา้ไดบ้่งบอกถึงความเขา้ใจถึงคุณลกัษณะของ  
พระองค ์ อาํนาจเหนือเขา และความใกลชิ้ดต่อเขา    คาํถามเก่ียวกบั นามของบุตรชายของ
พระองคเ์ป็นท่ีชดัเจนวา่หมายถึง “พระองคไ์ดม้อบธรรมชาติหรือพระลกัษณะของพระองค์
ให้แก่ใครก็ได ้ซ่ึงผูน้ั้นจะถูกเรียกวา่พระบุตรของพระองค์  พระองคไ์ดใ้ห้หรือยงั?”643 เม่ือ
ครบกาํหนดแลว้ พระเจา้ไดส่้งพระบุตรของพระองคเ์พื่อจะเปิดเผยถึงพระลกัษณะและ
ธรรมชาติของพระองคอ์ยา่งสมบูรณ์มากกวา่ใครก็ตามท่ีไดรู้้จกัส่ิงเหล่านั้นก่อนหนา้นั้น 
(ฮีบรู 1:1-2) 

 

30:5-6     อากร์ูสงวนการเปิดเผยท่ีพระเจา้ไดใ้หไ้ว ้   “พิสูจน์ ” หมายถึง “ถลุง ” ทาํใหบ้ริสุทธ์ิ 
(เปรียบเทียบ สดด . 12:6)    มนัน่าไวว้างใจ    อากร์ูไดถื้ออยา่งถูกตอ้ งวา่เป้าหมายของการ
เปิดเผยก็คือการท่ีจะส่งเสริมการวางใจในพระเจา้ ไม่ใช่แค่ความรู้เท่านั้น (ขอ้ 5ข)    อากร์ู
ไดเ้ตือนถึงการเพิ่มบางส่ิงเขา้กบัการเปิดเผยของพระเจา้ เพราะวา่นัน่เป็นความผดิท่ีรุนแรง 



(ขอ้ 6; เปรียบเทียบ ฉธบ. 4:2; วว. 22:18) 

 

‚มีขอ้เทจ็จริงท่ียิ่ งใหญ่สองประการท่ีถูกกล่าวไวอ้ยา่งชดัเจนในขอ้เหล่าน้ี   
ขอ้เทจ็จริงแรกก็คือความสมบูรณ์แบบ และขอ้เทจ็จริงท่ีสองก็คือ ความเพียงพอ
ทั้งส้ินของพระวจนะหรือคาํกล่าวของพระเจา้” 644 

 

30:7-9     อากร์ูไดข้อใหพ้ระเจา้ท่ีจะไม่นาํเขาไปสู่การทดลอง (มธ. 6:13; เปรียบเทียบ  1 พศด 4:10)    
เขาไดมี้ความเป็นห่วงสาํหรับความบริสุทธ์ิของเขาต่อหนา้พระเจา้มากกวา่ตาํแหน่งของเขา
ท่ามกลางผูค้น (เปรียบเทียบ ฟป . 4:11-12)   ทั้งความยากจนและความมัง่คัง่ก็นาํการ
ทดลองบางอยา่งมาพร้อมกบัพวกมนัจนคนชั้นกลางซ่ึงอยา่งนอ้ยแลว้ไม่ไดเ้ผชิญอยา่งหนกั
หน่วง    ความอุดมสมบูรณ์ทดลองใหเ้รารู้สึกถึงความเพียงพอในตนเองอยา่งไม่มองดู
สภาพจริงๆ (เปรียบเทียบ ฉธบ . 8:11-14; ยน. 15:5)    ความขดัสนทดลองใหเ้ราท่ีจะหยดุ
วางใจพระเจา้และหนัไปพึ่งการกระทาํต่างๆท่ีทาํอนัตรายต่อคนอ่ืน 

 

“คาํอธิษฐานท่ีเป็นแบบอยา่งของอากร์ูในขอ้ 7-9 ซ่ึงเป็นคาํอธิษฐานเดียวในพระธรรม
สุภาษิต ก็ดาํเนินอตัชีวประวติัของเขาต่อไปและทาํหนา้ท่ีเป็นประตู [การเปล่ียนผา่น ] ไปสู่
คาํกล่าวเก่ียวกบัตวัเลขของเขา”645 

 

ค.  ปัญญาเกีย่วกบัชีวติ 30:10-33 

 

แมว้า่มุมมองของอากร์ูและการตระหนกัของเขาเก่ียวกบัพระเจา้นั้นลา้หลงัส่ิงท่ีเขาได้ กล่าวในส่วน
ท่ีเหลือของบทน้ีอยา่งมากนั้น  คาํปรึกษาของเขาก็กล่าวอยา่งเป็นหลกัถึงความสุขมุในเชิงปฏิบติัจากจุดน้ี
เป็นตน้ไป     

 

30:10     เป็นการไม่ฉลาดท่ีจะเขา้ยุง่ในเร่ืองราวภายในบา้นของคนอ่ืน    กรณีในประเด็นในคู่
เหมือนน้ีคือการกล่าวหาทาสต่อเจา้นายของเขาอย่ างไม่ถูกตอ้ง    ทาสอาจไม่เคยคน้พบวา่
ใครคนหน่ึงไดใ้ส่ร้ายเขา แต่มนัเป็นไปไดอ้ยา่งมากวา่เจา้นายจะตรวจสอบการกล่าวหาและ
คน้พบวา่มนัไม่จริง   เปาโลไดแ้นะนาํโอเนสิมสัแก่ฟีเลโมนเจา้นายของเขา (ฟม. 10-11) 

 

30:11-14     อากร์ูไดร่้างภาพทางคาํพดูส่ีภาพและไดว้างพวกมนัไว้ เคียงขา้งกนัในขอ้เหล่า  น้ีเพื่อจะ



อธิบายถึงความโง่เขลาของความเยอ่หยิง่    เขาเองไดแ้สดงออกถึงความถ่อมใจ (ขอ้ 2-4, 7-
9)    แต่ละส่ิงท่ีไดถู้กกล่าวถึงก็เร่ิมตน้ดว้ย โดร์ (“รุ่น”) ซ่ึงหมายถึง ชั้นหรือกลุ่มของผูค้น 
(เปรียบเทียบ มธ . 11:16)646    การเรียงลาํดบัเก่ี ยวกบัตวัเลขก็สร้างผลกระทบท่ีเพิ่มข้ึน นัน่
คือ ความรู้สึกของความรุนแรงท่ีเพิ่มข้ึน647 

 

อบัซาโลมเป็นตวัอยา่งของใครคนหน่ึงท่ีได ้ “สาปแช่งบิดาของเขา ” อยา่งแทจ้ริง (2 ซมอ. 
15)   ฮามานก็บริสุทธ์ิในสายตาของเขาเอง แต่มีความผดิเน่ืองจากการฆ่าท่ีไดคิ้ดล่วงหนา้
ไวก่้อน (อสธ. 7)   เขาก็เป็นตวัอยา่งของคนเยอ่หยิง่อีกดว้ย และตวัอยา่งของบุคคลท่ีได้
แสวงหาท่ีจะ “ทาํลายคนเป็นทุกขเ์สียจากแผน่ดินโลก” 

 

ชุดของ “สุภาษิตเชิงตวัเลข” ทั้งหา้ก็ติดตามมา (ขอ้ 15-31) 

 

30:15-16     น่ีเป็นคาํเตือนต่อความโลภ 

 

‚ปลิงมีท่ีดูดสองท่ี ณ ตอนปลายของ ลาํตวัของมนัท่ีซ่ึงมนัดูดเลือดจนกระทัง่พอง   
ส่ิงเหล่าน้ีเป็น ‘ลูกตวัเมีย’. . .‛ 648 

 

“‘ให้! ให้!’ [ขอ้ 15] สามารถถูกถือไดว้า่เป็นช่ือเรียกต่างๆ พร้อมกบัความหลกั
แหลมมากกวา่เป็นเสียงร้องต่างๆของฝาแฝดเหมือนคู่น้ี ผูซ่ึ้งถูกสร้างจากส่ิงของ
อยา่งเดียวกนักบัแม่ของพวกมนั นัน่คือเลือดของผูค้น‛649 

 
  อีกมุมมองหน่ึงของ ”ปลิง “ก็คือวา่มนัอา้งอิงถึงปลิงควาย  
 
      ” . . . ซ่ึงถูกทึกทกัเอาโดยบางคนวา่เป็นตวัดูดเลือด (สัตวท่ี์ไม่น่าเป็นไปได้ )วา่ไม่ 
   รู้จกัพออยา่งแทจ้ริง แต่หวัขอ้อ่ืนๆท่ีถูกอา้งอิงถึงตอ้งถือวา่เป็นเช่นน้ีคือ ไม่รู้จกัพอ 
   เม่ือเทียบเคียงกบัอ่ืนๆ“650 
 

ความโลภไม่ใช่แค่โง่เขลาเท่านั้น (ขอ้ 15) มนัอนัตราย (“ชีโอล” และ “ไฟ,” ขอ้ 16) และน่า
สลดใจอีกดว้ย (คือไม่มีบุตร หรือความไม่รู้จกัพอทางเพศ 651 และแหง้แลง้ , ขอ้ 16)    ชีโอน
ปรารถนาทุกเวลาท่ีจะทาํใหชี้วติจบลง และท้ องท่ีเป็นหมนัก็ปรารถนาทุกเวลาท่ีจะสร้าง
ชีวติข้ึน652    อากร์ูไดท้าํให ้“ไฟ” เป็นบุคคลในฐานะส่ิงซ่ึงมีอยูโ่ดยจริงจงัท่ีแยม่ากหรือการ



ท่ี “ร้องตะโกน” วา่เอาอีกและไม่เคยกล่าววา่ “นัน่พอแลว้”   

 

30:17     การไม่นบัถือ บิดามารดาของใครคนหน่ึงก็แยเ่ท่ากบัความเยอ่หยิ่ งและความโลภ 
(เปรียบเทียบ ขอ้ 11)   การอธิบายท่ีเป็นรูปภาพของอากร์ูก็ทาํใหจิ้นตนาการเห็นถึงผลลพัธ์
ต่างๆท่ีน่ากลวัของความโง่เขลาน้ี    ตรงกนัขา้ม เราควรเช่ือฟังบิดามารดาของเราตราบ
เท่าท่ีเราดาํเนินชีวติภายใตสิ้ทธิอาํนาจของพวกท่าน เราควรใหเ้กียรติพวกท่านตลอดชีวิ ต
ของเรา    เราควรทาํอยา่งนั้นก็เพราะวา่พวกท่านไดใ้หชี้วติทางกายภาพแก่เรา ถา้ไม่มี
เหตุผลอยา่งอ่ืน    สุภาษิตน้ีเตือนวา่ การลงโทษท่ีรุนแรงก็รอคอยบรรดาผูท่ี้ไม่นบัถือบิดา
มารดาของพวกเขา อยา่งเช่น การตายท่ีรุนแรงหรือการไม่ไดรั้บการฝัง   อาโดนียาห์ไดเ้ยาะ
เยย้บิดาและมารดาของเขาเม่ือเขาไดแ้สวงหาท่ีจะครองราชสมบติัซ่ึงตรงกนัขา้มกบัความ
ปรารถนาของพวกเขา (1 พกษ. 1—2) 

 

30:18-19     “ท่าทาง” ทั้งส่ีเหล่าน้ี (คาํฮีบรู ดีเรค) ก็มีหลายส่ิงท่ีเหมือนกนัซ่ึงทาํใหแ้ต่ละอยา่งน่าสังเกต    
ทั้งหมดก็ลึกลบั (ซ่ึงอธิบายไม่ได้ ), สืบเสาะไ ม่ได้, มีประสิทธิภาพในองคป์ระกอบของ
พวกมนั , และรุกราน    “ท่าทางของชายต่อหญิงสาว ” อา้งอิงถึงขบวนการท่ีผูห้ญิงมา
เพื่อท่ีจะรักผูช้าย    ประเด็นของรูปถ่ายทั้งส่ีเหล่าน้ีดูเหมือนจะเป็นท่ีวา่ เม่ือพิจารณาถึง
ปรากฎการณ์ท่ีน่าสังเกตอยา่งเช่นส่ิงเหล่าน้ีนั้น  ความเย่ อหยิง่ก็ไร้สาระและความถ่อมใจก็
มีเหตุผล (เปรียบเทียบ โยบ 38—41 ; 42:3; สดด. 139:6)  การท่ี   ซาโลมอนไดเ้ก้ียวพาราสี
หญิงชาวชูเลมก็อธิบายถึงท่าทีของชายกบัหญิงสาว (พซม.) 

 

30:20     การอา้งอิงถึงผูห้ญิงในขอ้ท่ี 19 ดูเหมือนจะไดก้ระตุน้ขอ้คิดเห็นแบบหางเปียน้ีเก่ี ยวกบั
ปรากฏการณ์ซ่ึงไม่สามารถอธิบายไดอี้กปรากฎการณ์หน่ึง    นัน่คือ ผูห้ญิงบางคนสามารถ
ทาํการล่วงประเวณีอยา่งง่ายดายเท่ากบัการท่ีพวกเขาสามารถทานอาหารและปราศจากการ
เสียใจมากข้ึนไดอ้ยา่งไร    ปราชญค์งไดก้ล่าวถึงส่ิงเดียวกนักบัผูช้ายบางคน 

 

30:21-23     ส่ิงเหล่า น้ีเป็นส่ีภาพท่ีมากข้ึนของความโง่เขลาท่ีจองหอง    พวกมนัพรรณนาถึง
สถานการณ์ต่างๆ ทางสังคมท่ีกลบัหวัเป็นหาง   นกัเขียนคนหน่ึงไดเ้ห็นวา่อดอลฟ์ ฮิ ตเลอร์ 
เป็นตวัอยา่งของประเภทคนใชผู้ซ่ึ้งไดก้ลายมาเป็นกษตัริยท่ี์ผูเ้ขียนไดแ้ลเห็น (ขอ้ 22ก)653 

 

‚มนัไม่ใช่ ปรากฏ การท่ีไม่บ่อยในโลกตะวนัออกสาํหรับทาสหรือคนใชท่ี้จะถูก
ยกข้ึนทนัทีทนัใดไปสู่อาํนาจท่ียิง่ใหญ่โดยทางการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ธรรมดาของ



เหตุการณ์บางอยา่ง บางคร้ังก็โดยทางการทรยศอยา่งเช่นในกรณีของศิมรี (1 พกษ. 
16:1-20) หรือโดยทางความลาํเอียงอยา่งเช่นในกรณีของ [โยเซฟและ ] ฮามานท่ีไม่
สมควร” 654 

 

ตวัอยา่งของคนโง่ท่ี “พึงพอใจดว้ยอาหาร ” ก็คือนาบาล (1 ซมอ. 25)   เลอาห์เป็นผูห้ญิงท่ี 
“ไม่เป็นท่ีรัก” โดยสามีของเธอ (ปฐก. 29:31)    และฮาการ์ได ้“เขา้แทนท่ี” ซาราห์นายหญิง
ของเธอ (ปฐก. 16:4) 

 

30:24-28     ในความตรงกนัขา้มกบัส่ิงเยอ่หยิง่  น่ีคือส่ีตวัอยา่งของสัตวท่ี์ถ่อมใจซ่ึงทาํหนา้ท่ี ตามท่ีพระ
เจา้ไดส้ร้างใหพ้วก มนัทาํ ซ่ึงแต่ละตวันั้นก็มีประสิทธิภาพและสาํเร็จอยา่งน่าสังเกต    
บางคร้ัง สัตว ์ (ขอ้ 24-28) ก็ฉลาดกวา่มนุษย ์ (ขอ้ 21-23)    บ่อยคร้ังแลว้ ส่ิงเล็กนอ้ยก็มี
ประสิทธิภาพมากกวา่ส่ิงท่ีใหญ่ โต    อยา่งไรก็ตาม ความตรงกนัขา้มพื้นฐานคือระหวา่ง
ความถ่อมใจและความเยอ่หยิง่ 

 

30:29-31     ในการท่ีจะกนัเราไวจ้ากการสรุปวา่ส่ิงเล็กนอ้ยก็ดีกวา่ส่ิงใหญ่อยูเ่สมอนั้น (เม่ือพิจารณาถึง 
ขอ้ 24-28)  อากร์ูไดส้ร้างตวัอยา่งประกอบอีกส่ีตวัอยา่งของอุปนิสัยท่ีสูงส่ง อยา่งสง่าผา่เผย    
เขาไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงความสมดุลระหวา่งความหยิง่ลอยๆ (เปรียบเทียบ ขอ้ 21-23) และ
ความถ่อมใจปลอม (เปรียบเทียบ ขอ้ 24-28)    ส่ิงท่ีสง่าผา่เผยเหล่าน้ีก็แสดงวา่การปฏิบติั
ตวัอยา่งเหมาะสมในชีวติไม่ไดม้าจากการยกยอ่งตนเองหรือจากการลดความสาํคญัของ
ตนเอง    มนัมาจากการทาํหนา้ท่ีอยา่งท่ีพระเจา้ไดส้ร้างใหผู้ห้น่ึงท่ีจะทาํหนา้ท่ี (นัน่คือ ท่ี
จะเป็นตวัของตนเองอยา่งจริงใจ )   ดาวดิในฐานะกษตัริยท่ี์เป็นนกัรบแห่งอิสราเอลท่ีได้
เดินเขา้ไปยงัสนามรบเพื่อต่อสู้พวกศตัรูของอิสราเอลนั้นก็ใหภ้าพของ “กษตัริย์” ท่ีสง่าผา่
เผยแก่เรา 

 

30:32-33     สองขอ้น้ีก็เรียกร้องการประยกุตใ์ชส่้วนตวัของคาํปรึกษาน้ีตามท่ีจาํเป็น    อุปนิสัยท่ีสงบ
สุขก็แสดงออกถึงความถ่อมใจ ซ่ึงเป็นความดีงามหลกัในบทน้ี 

 

‚การเตือนน้ีมีต่อการทาํการใดๆ ก็ตามท่ีจะนาํไปสู่ความยุง่ยากมากข้ึนเท่านั้น” 655 

 

“. . . ความตั้ งใจของคาํแนะนาํท่ีเป็นแบบสรุปน้ีก็เพื่อท่ีจะต่อสู้เพื่อสันติสุขและความ
สามคัคีผา่นทางความถ่อมใจและความชอบธรรม”656 



 

‚แนวคิดก็คือวา่ถา้คุณอยูใ่นท่ามกลางการสร้างปัญหาและทนัใดนั้นก็ตระหนกัถึงความโง่
เขลาของคุณ จงหยดุตรงนั้นก่อนท่ีส่ิงต่างๆ จะแยล่ง”657 

 

VII.  การรวบรวมที ่7: ปัญญาของเลมูเอล   บทที ่31 

 

 นกัอรรถาธิบายบางคนไดถื้อวา่เกา้ขอ้แรกของบทน้ีเท่านั้นท่ีเป็นงานเขียนของเลมูเอล    เหตุผลหน่ึง
ขอ้สาํหรับส่ิงน้ี คือบรรดาผูแ้ปลของฉบบัเซปทวัจินตไ์ดแ้ยกขอ้ 1-9 จากขอ้ 10-31 โดยหา้บท (บทท่ี 25-29)    
อยา่งไรก็ตาม ตวับทฮีบรูบ่งบอกวา่ เลมูเอลไดเ้ขียนทั้งบทเน่ืองจากวา่มนัเช่ือมโยงสองส่วนน้ี 

 

ก.  บทน าของเลมูเอล 31:1 

 

 เป็นท่ีชดัเจนวา่กษตัริยเ์ลมูเอลไม่ใช่กษตัริยข์องอิสราเอลหรือยดูาห์    ไม่มีกษตัริยอ์งคใ์ดโดยช่ือน้ีท่ี
ปรากฎในพงศก์ษตัริยแ์ละพงศาวดาร    นกัวชิาการบางคนไดแ้นะนาํวา่  “เลมูเอล” (ตามตวัอกัษรหมายถึง 
“อุทิศแด่พระเจา้”) อาจไดเ้ป็นนามปากกาสาํหรับซาโลมอน    มนัไม่มีหลกัฐานสาํหรับส่ิงน้ี    กระนั้น ส่ิงน้ี
ก็เป็นการอา้งอิงเดียวถึงกษตัริยโ์ดยช่ือในสุภาษิต ซ่ึงเป็นลกัษณะท่ีผดิปกติในวรรณกรรมทางปัญญาจากโลก
ตะวนัออกใกลโ้บราณ658 

 

“เน่ืองจากวา่กษตัริยเ์ช่นนั้นไม่ไดถู้กยนืยนัวา่เป็นจริงในประวติัศาสตร์ของอิสราเอล  บางทีเขาเป็น
ผูเ้ปล่ียนศาสนาไปสู่ความเช่ือของอิสราเอล”659 

 

‚เราทึกทกัเอาวา่ ‘เลมูเอล’ เป็นช่ือท่ีเป็นสัญลกัษณ์ เช่น ‘ยาเรบ’ ใน ‘กษตัริยย์าเรบ ’ ฮชย. 5:13; 
10:6. . .‛ 660 

 

 การใชค้าํ ท่ียมืมาจากภาษาต่างประเทศในบทกวน้ีีก็สนบัสนุนมุมมองน้ี    โดยทัว่ไปแลว้ สุภาษิตก็
ประกอบดว้ยคาํปรึกษาของบรรดาขา้ราชสาํนกัแก่ท่ีมีต่อพวกบุตรชาย ผูซ่ึ้งอยูใ่นเส้นทางท่ีจะสืบทอดพวก
เขาในฐานะเจา้หนา้ท่ีของรัฐบาล อยา่งท่ีไดอ้า้งอิงไปก่อนหนา้นั้น    เรายงัไดส้ังเกตอี กวา่ตามปกติแลว้ พอ่
แม่ทั้งสองไดมี้ส่วนร่วมในการฝึกอบรมของชายหนุ่มเหล่าน้ี 661    ในบทท่ี 31  เราก็มีการรวบรวมคาํแนะนาํ
ของเลมูเอลท่ีเขาไดรั้บจากมารดาของเขาตั้งแต่ตอนตน้ในชีวติ    บางทีบิดาของเขาไดต้ายไป หรือไม่
สามารถท่ีจะแนะนาํเขาได ้หรือใหค้าํสอนอยา่งอ่ืนแก่เข าซ่ึงไม่ไดถู้กบนัทึกไวท่ี้น่ี    ตามตาํนานของคนยวิ



นั้น เลมูเอลเป็นซาโลมอนและมารดาของเขาคือบทัเชบา 662    อยา่งไรก็ตาม มนัไม่มีหลกัฐานตามขอ้เทจ็จริง
สาํหรับธรรมเนียมน้ี 

 

ข.  กษัตริย์ทีฉ่ลาด 31:2-9 

 

31:2     การกล่าวถึงท่ีผดิปกติน้ี “อะไรเล่า ลูกแม่เอ๋ย?” ก็ “เต็มไปดว้ยคาํตาํหนิอยา่งรักใคร่ ”663 เธอ
กาํลงัไดรั้บความสนใจจากเขาและไดเ้รียกร้องเขาอยา่งเตม็ท่ีท่ีจะเอาใจใส่ต่อถอ้ยคาํของ
เธอดว้ยสองเหตุผล    เธอไดใ้หก้าํเนิดเขาใน “ทอ้ง” ของเธอ และประการท่ีสอง เลมูเอลได้
มีการเช่ือมโยงบางอยา่งกบั “คาํปฏิญาณ” ท่ีเธอไดท้าํต่อพระเจา้   บางทีเธอไดม้อบถวายเขา
แด่พระเจา้ (เปรียบเทียบ 1 ซมอ. 1:11, 28) 

 

‚คาํถามซ่ึงในขณะเดียวกนัก็เป็นการเรียกก็เป็นเหมือนการถอนหายใจท่ีลึกจาก
หวัใจของมารดาท่ีเป็นห่วงสวสัดิภาพของบุตรชายของเธอ  ผูซ่ึ้งจะกล่าวส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อเขา และกล่าวมนัดว้ยถอ้ยคาํท่ีทุบตีและคงไวซ่ึ้งการรักษา” 664 

 

‚เหมือนกบัฮนันาห์ อยา่งไม่สงสัยวา่เธอไดอ้ธิษฐานอยา่งมากสาํหรับลูกของเธอ
ทั้งก่อนและหลงัการเกิดของเขา” 665 

 

31:3-9    คาํปรึกษาของเธอก็คือ  มนัไม่ฉลาดสาํหรับกษตัริยท่ี์จะทาํใหต้วัเขาเองพึ่งพาผูห้ญิง (ขอ้ 3) 
หรือเหลา้ (ขอ้ 4-7) 

 

“ตณัหาของดาวดิท่ีมีต่อบทัเชบาไดท้าํใหเ้ขาแขง็กระดา้งต่อความยติุธรรมและทาํ
ใหอุ้รียาห์ไดสู้ญเสียชีวติของเขา และผูร่้วมในความสัมพนัธ์ทางเพศหลายคนของ
ซาโลมอนไดท้าํใหเ้ขาแขง็กระดา้งต่อศาสนาท่ีบริสุทธ์ิและไม่ดา้งพร้อยและไดท้าํ
ใหเ้ขาไม่สามารถมีความรักแทไ้ด ้   ในอีกนยัหน่ึง  การ ถูกครอบงาํดว้ยผูห้ญิงก็มี
ผลกระทบอยา่งเดียวกนักบัการถูกครอบงาํดว้ยเหลา้ (ขอ้ 5)‛666 

 

เราสามารถเห็นความโง่เขลาของกษตัริยท่ี์ด่ืมเหลา้มากเกินไปในเร่ืองราวของงานเล้ียงของ
เบลชสัซาร์ (ดนล. 5) 

 



‚ผูท่ี้จะปกครองเหนือประเทศไดอ้ยา่งดี ตอ้งเป็นเจา้นายของ ตวัเขาเองก่อน   ท่ีน่ี
นัน่เองท่ีโนอาห์ไดล้ม้เหลวเม่ือเขาถูกวางไวบ้นโลกท่ีไดรั้บการฟ้ืนฟูใหม่ [ปฐก. 
9]‛ 667 

 

คาํแนะนาํในขอ้ 6 และ 7  บางทีเป็นการถากถางเพื่อจะช้ีใหเ้ห็นถึงการไร้ประโยชน์ของ
ของมึนเขา 668 ในทางบวกนั้น กษตัริยค์วรคํ้าจุนความยติุธรรม โดยเฉพาะอยา่งยิง่สาํหรับ
บรรดาผูท่ี้คนอ่ืนอาจเอาเปรียบ (ขอ้ 8-9) 

 

“มนัเป็นความรับผดิชอบของกษตัริยท่ี์จะปกป้องสิทธิของคนยากจนและคนขดั
สน ซ่ึงก็คือบรรดาผูท่ี้ถูกทิ้งไวใ้หโ้ดดเด่ียวโดยความโหดร้ายต่างๆของชีวติ (ดู 2 
ซมอ. 14:4-11; 1 พกษ. 3:16-28; สดด. 45:3-5; 72:4; อสย. 9:6-7)‛669 

 

“ขา้พเจา้คิด วา่ขอ้ 6-7 ถูกกล่าวในฐานะถอ้ยคาํถากถางไม่ใช่ในฐานะคาํสั่ง 
เพราะวา่ปัญหาต่างๆ  ของใครก็ตามก็ไม่ไดถู้กแกไ้ขโดยการลืมส่ิงเหล่านั้น และ
ใครท่ีตอ้งการท่ีจะใชเ้วลาไม่ก่ีนาทีสุดทา้ยของชีวติของเขาหรือของเธอบนโลกน้ี
ดว้ยการเมาเหลา้? [เปรียบเทียบ มธ. 27:33-34]‛670 

 

ค.  ผู้หญงิทีฉ่ลาด  31:10-31 

 

 มีการกล่าวถึงผูห้ญิงท่ีไม่ฉลาดในสุภาษิตอยา่งมาก    ซาโลมอนไดท้าํใหปั้ญญาและความโง่เขลา
เป็นบุคคลเช่นผูห้ญิงในตอนตน้ (บทท่ี 8—9)     บางทีพระเจา้ไดต้อ้งการใหท่ี้จะจบการอ่านพระธรรมน้ีดว้ย
การแน่ใจวา่ผูห้ญิงไม่ใช่ชัว่ร้ายหรือโง่เขลาอยา่งแทจ้ริง แต่ท่ีวา่พวกเขาสามารถดี ฉลาด และน่ายกยอ่งอยา่ง
มากได ้   ตามธรรมเนียมแลว้ สามีและลูกท่ีเป็นคนยวิไดท้่องบทกวน้ีี ณ โตะ๊สะบาโตในตอนเยน็ศุกร์671 

 

 รูปแบบของการอภิปรายน้ีเป็นบทกวโีคลงกระทู ้   แต่ละ 22 ขอ้เหล่าน้ีในพระคมัภีร์ฮีบรูนั้นก็
เร่ิมตน้ดว้ยพยญัชนะถดัไปของตวัอกัษรฮีบรู    กลไกเช่นนั้นไม่ไดถู้กทาํเพื่อการอ่านท่ีน่าสนใจและไพเราะ
มากข้ึนเท่านั้น แต่ไดช่้วยผูอ่้านคนฮีบรูในการท่องจาํพระคมัภีร์ตอนน้ีอีกดว้ย    ประเภทของส่วนน้ีบางที
เป็นบทกวท่ีีพรรณนาถึงวรีกรรมแต่ก่อน672 

 

 บางทีผูห้ญิงท่ีถูกกล่าวถึงในพระคมั ภีร์ตอนน้ีไม่ใช่บุคคลเดียวในประวติัศาสตร์    ส่ิงน้ีดูเหมือน



ชดัเจนจากขอ้เทจ็จริงท่ีวา่ ผูเ้ขียนไดอ้ธิบายถึงเธออยา่งไม่ไดห้มายถึงใครในขอ้ท่ี 10 วา่ “ภรรยาท่ีดีเลิศ ” 
แทนท่ีจะเป็นมารดาของเลมูเอล หรือผูห้ญิงคนอ่ืนท่ีเฉพาะเจาะจง    ยิง่ไปกวา่นั้นอีก ตลอดสุภาษิต นั้น 
บรรดาผูเ้ขียนไดอ้ธิบายถึงผูค้นโดยทัว่ไป    พวกเขาไม่ไดใ้ชแ้ต่ละบุคคลท่ีเฉพาะเจาะจงในฐานะตวัอยา่งใน
ทางบวกหรือในทางลบ 

 

 นกัวชิาการบางคนเช่ือวา่บทน้ีไม่ไดอ้ธิบายถึงผูห้ญิงเลย แต่กล่าวถึงปัญญาท่ีไดถู้กทาํใหเ้ป็นบุคคล
เช่นผูห้ญิง673  อยา่งไรก็ตาม มนัน่าสนใจท่ี วา่ แมก้ระทัง่บรรดาผูท่ี้ถือมุมมองเชิงสัญลกัษณ์น้ีบ่อยคร้ังแลว้ก็
กล่าวถึงผูห้ญิงในบทกวน้ีีวา่เป็นผูห้ญิงจริง     ขา้พเจา้เช่ือวา่มุมมองน้ีสุดขีดเกินไป    ท่ีใดก็ตามท่ีผูเ้ขียนได้
ทาํใหปั้ญญาเป็นบุคคลในท่ีอ่ืนๆในพระธรรมเล่มน้ี มนัก็ชดัเจนต่อผูอ่้านอยูเ่สมอว่ า เขากาํลงัใชก้ารทาํให้
เป็นบุคคลในฐานะกลไกทางวรรณกรรม (เปรียบเทียบ 8:1; 9:1, 13)    นัน่ไม่ใช่กรณีท่ีน่ี    ดูเหมือนวา่มารดา
ของเลมูเอลไดถู้กอธิบายวา่เป็นผูห้ญิงท่ีฉลาดอยา่งเห็นไดช้ดั ไม่ใช่แค่ปัญญาในฐานะผูห้ญิง    ผูห้ญิงท่ีถูก
กล่าวถึงดูเหมือนจะเป็นผูซ่ึ้งมี ลกัษณะควรค่าแก่การเป็นแบบอยา่งใหก้บัผูอ่ื้น  ผูซ่ึ้งตวัอยา่งท่ีชดัเจนของ
ปัญญา674 

 

 ในบทน้ี ภรรยาท่ีถูกกล่าวถึงก็ทาํส่ิงต่างๆท่ีภรรยาของเจา้ชายหรือขา้ราชสาํนกัในโลกตะวนัออก  
ใกลโ้บราณจะทาํ 

 

“ผูห้ญิงท่ีถูกนาํเสนอท่ีน่ี เป็นผูดี้ท่ีมัง่คัง่ ผูซ่ึ้งจดัการทรัพยสิ์นขอ งครอบครัวร่วมกบัคนใชแ้ละ
ดาํเนินการเร่ืองราวทางธุรกิจ คือ อหงัสาริมทรัพย ์ สวนองุ่น  และสิน คา้ เร่ืองราวภายในครอบครัว  
และการกุศล    มนัจะเป็นงานหนกัสาํหรับผูห้ญิงคนใดก็ตามท่ีจะเลียนรูปแบบน้ี”675 

 

 เลมูเอลไม่ไดก้ล่าวส่ิงใดเก่ียวกบัความสนใจทางความรู้หรือการติดตามทางความรู้ของเธอ เพราะวา่
ส่ิงเหล่านั้นไม่สาํคญัสาํหรับจุดประสงคข์องเขา ซ่ึงก็คือท่ีจะเนน้ถึงปัญญาของเธอ    เขาไม่ไดอ้า้งอิงถึง
ความสัมพนัธ์ของเธอกบัพระเจา้หรือกบัสามีของเธอ    การขาดหายไปของการเก่ียวขอ้งของสามีของเธอใน
เร่ืองราวภายในครอบครัวก็เหมาะกบัสถานะข องเธอในชีวติในฐานะผูดี้    เขาคงไดยุ้ง่อยูก่บัเร่ืองราวของ
ประชาชนในโลกตะวนัออกใกลโ้บราณ 

 

 บางทีมารดาของเลมูเอลไดต้ั้งใจใหคุ้ณสมบติัและคุณลกัษณะท่ีตามมาท่ีจะเป็นการนาํพาแก่เขา
ขณะท่ีเขาพิจารณาท่ีจะแต่งงาน    ส่ิงเหล่านั้นก็ตระเตรียมมาตรฐานของปัญญาในทางธรรมสาํห รับผูห้ญิง    
อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานน้ีก็ไม่ไดอ้ยูใ่นขอบเขตท่ีจะไปถึงไดส้าํหรับผูห้ญิงทุกคน เน่ืองจากวา่มนัทึกทกัเอา
ถึงคุณสมบติัส่วนตวัและทรัพยากรท่ีไม่ไดมี้ไวส้าํหรับทุกคน    มนัเป็นอุดมการณ์ 



 

 บทกวนีาํเสนอจุดท่ีสูงสุดของประสิทธิภาพของผูห้ญิง   ภายในขอบเขตของค รอบครัวนั้น เราก็เห็น
วา่ภรรยามีโอกาสสาํหรับอิทธิพลและความสาํเร็จอยา่งใหญ่หลวง ไม่ใช่แค่ทาํใหเ้ธอเองสาํเร็จเท่านั้น แต่ยงั
ช่วยใหส้ามีของเธอท่ีจะสาํเร็จเช่นกนั 

 

 ขา้พเจา้เช่ือวา่เราไม่ควรตีความบทกวน้ีีในฐานะท่ีเป็นการวพิากวจิารณ์งานของผูห้ญิงท่ีอยูน่อกบา้น    
มนัเพียงแค่กล่าวถึงผูห้ญิงประเภทหน่ึงในบริบททางสังคมและประวติัศาสตร์ท่ีเจาะจง ผูซ่ึ้งบริเวณแห่ง
กิจกรรมของเขานั้นคือภายในบา้นโดยเฉพาะในแง่ท่ีใหญ่ท่ีสุด    มนัยงัสนบัสนุนคุณลกัษณะท่ีผูห้ญิง
สามารถแสดงออกไดใ้นบริบทท่ีแตกต่างกนัหลายอยา่งในชีวติอีกดว้ย    ผูห้ญิงสา มารถแสดงออกถึงส่ิง
เหล่านั้นในระยะเวลาใดๆของประวติัศาสตร์และในวฒันธรรมใดๆก็ได ้

 

31:10     คาํฮีบรูท่ีแปลวา่ “ดีเลิศ” (ขอ้ 10, ฮายิล) หมายถึง สูงส่ง  มีคุณงามความดีและดี    มนัแสดง
ถึง กาํลงั ทรัพยส์มบติั ความสามารถ ความกลา้หาญ และความน่าเช่ือถือ    แง่ของขอ้ 10 
คือ “ภรรยาท่ีดีหาไดไ้ม่ง่าย แต่เม่ือพบแลว้ เธอก็มีค่าซ่ึงจะประเมินไม่ได้ ”676 เธอจะไม่นาํ
สามีไปสู่ความหายนะโดยการใชจ่้ายมากเกินไป (ขอ้ 11ข)    ยิง่ไปกวา่นั้นอีกเธอจะไม่ชอบ
โตเ้ถียง (ขอ้ 12; เปรียบเทียบ 27:15) 

 

‚ผูห้ญิงท่ีเลิศประเสริฐ . . .ไม่ไดพ้บโดยทุกคน เธ อถูกพบโดยไม่ก่ีคนเม่ือเทียบกบั
คนอ่ืนๆ . . . . ท่ีน่ีนกักวหีมายถึงท่ีจะกล่าววา่ภรรยาเช่นนั้นเป็นทรัพยส์มบติัท่ีมี
คุณค่ามากกวา่ส่ิงต่างๆ ในโลกทั้งหมดท่ีมีค่า และท่ีวา่ผูท่ี้พบคนเช่นนั้นจาํตอ้ง
กล่าวถึงโอกาสท่ีหายากของเขา” 677 

 

31:11 ‚. . . ภรรยาท่ี [ดีเลิศ] ก็รักษาทรัพยส์มบติัของครอบครัวไวด้ว้ยกนัอยา่งพิถีพิถนั 
และเพิ่มพนูส่ิงเหล่านั้นโดยการจดัการท่ีใชค้วามอุตสาหะและสุขมุของเธอ เพื่อวา่ 
เขา [สามีของเธอ] จะไม่ขาดกาํไร. . .”678 

 

เธอจะไม่นาํสามีของเธอไปสู่ความหายนะโดยการใชจ่้ายมากเกินไป   อบัรามไดว้างใจใน
ซารายเพราะวา่เธอไดจ้งรักภกัดีต่อเขา (ปฐก. 16) 

 

31:12  เน่ืองจากวา่ “เธอทาํความดีใหเ้ขา ไม่ทาํความร้ายตลอดชีวติของเธอ ” เธอตอ้งไม่ชอบ
ทะเลาะ (เปรียบเทียบ. 27:15)   มณีเช่นนั้นก็คือฮนันาห์ (1 ซมอ. 2) 



 

31:13-15     “ขนแกะและป่าน ” สะทอ้นถึงเศรษฐกิจทางตะวนัออก  เธอเป็นคนท่ีขย ั นขนัแขง็ (ขอ้ 13
ก)    “ดว้ยความยนิ ” เปิดเผยถึงแรงจูงใจในแง่บวกของเธอ    แทนท่ีจะใชอ้ะไรก็ตามท่ี
สะดวก  เธอใชจ่้ายอยา่งฉลาดสาํหรับส่ิงท่ีดีท่ีสุดท่ีเธอสามารถซ้ือได ้ (ขอ้ 14)    เธอทาํให้
ความจาํเป็นต่างๆ ของคนอ่ืนในครอบครัวของเธอมาก่อนความสะดวกและความสบายของ
เธอเอง    เธอเสียสละตนเอง (ขอ้ 15)    รูธเป็นตวัอยา่งท่ีดี (นรธ. 2—3) 

 

31:16-18     อีกคร้ังหน่ึง วฒันธรรมทางตะวนัออกก็ชดัเจนในขอ้เหล่าน้ี     เธอประหยดั และเธอเพิ่ม
รายไดข้องสามีของเธอ (ขอ้ 16)    ทุกวนัน้ี การเสริมรายไดข้องครอบครัวของเธออาจเป็น
ความเป็นไปไดส้าํหรับเธอ (เปรียบเทียบ ขอ้ 34)    อยา่งไรก็ตาม สามีและภรรยาควรตกลง
วา่น่ีเป็นส่ิงดีท่ีสุดสาํหรับครอบครัว    เธอควรทาํใหแ้น่ใจวา่วา่แรงจูงใจและลาํดบั
ความสาํคญัของเธออยูใ่นระบบระเบียบก่อนท่ีจะอุทิศตวัเธอเองต่องานเช่นนั้น    รายไดน้ั้น
จาํเป็นต่อการตอบสนองต่อความจาํเป็ นหรือความตอ้งการ ?    เธอกาํลงัทาํงานเพื่อจะ
หลีกเล่ียงความรับผดิชอบท่ีเป็นลาํดบัความสาํคญัอ่ืนๆ  ท่ีสูงกวา่ไหม?    เธอกาํลงัคาดหวงั
วา่งานหรืออาชีพของเธอ แทนท่ีจะเป็นความสัมพนัธ์ของเธอกบัพระเจา้และกบัสมาชิกใน
ครอบครัวของเธอ จะตอบสนองต่อความจาํเป็นต่างๆของเธอไหม?    

 

เธอขยนัขนัแขง็ (ไม่ใช่หญิงร่างกายกาํยาํ, ขอ้ 17)     

 

‚. . . เธอเขา้หางานของเธอดว้ยความตั้งใจ ดว้ยความพร้อมและดว้ยกาํลงั” 679 

 

เธอมีความรู้สึกท่ีถูกตอ้งของการนบัถือตนเองและเธอทาํงานอยา่งหนกั พร้อมกบัผลลพัธ์
ท่ีวา่เธอก็มัง่คัง่ (ขอ้ 8; เปรียบเทียบ 13:9; 20:20; 24:20)   เอสเธอร์ไดท้าํงานหนกัในวธีิท่ี
สร้างสรรคข์องเธอเองเพื่อท่ีจะจดัเตรียมความจาํเป็นต่างๆใหแ้ก่ประชาชนของเธอ 

 

31:19-22     ‚ไน” เป็นไมย้าวสาํหรับพนัขนแกะดิบเม่ือเวลากรอ    “กระสวย” เป็นดา้มท่ีเคร่ืองป่ันฝ่าย
ตวดัระหวา่งน้ิวมือของเธอท่ีไดย้กขนแกะท่ีป่ันแลว้ ข้ึนมา (ขอ้ 19)    เธอใจกวา้งขวาง
แทนท่ีจะเห็นแก่ตวั (ขอ้ 20) 

 

“มือท่ีจบัเพื่อจะผลิตก็เปิดออกกวา้งเพื่อจะตระเตรียม”680 



 

เธอตระเตรียมความมัน่คงเพื่อครอบครัวของเธอโดยการตระเตรียมเส้ือผา้ใหแ้ก่พวกเขาซ่ึง
อบอุ่นและดึงดูดใจ (ขอ้ 21)   เธอดูแลภาพลกัษณ์ของเธอเองเช่ นกนั    เธอแต่งตวัดว้ย
เส้ือผา้ท่ีมีคุณภาพ (ขอ้ 22) น่ีทาํใหนึ้กถึงโดรคสัผูซ่ึ้งไดท้าํเส้ือผา้ต่างๆ  สาํหรับบรรดาผูท่ี้
ขดัสน (กจ. 9:36-39) 

 

31:23-24     ความหมายโดยนยัของขอ้ 23 ก็คือวา่ เธอช่วยใหส้ามีของเธอท่ีจะกา้วหนา้    เธอเป็น
ช่ือเสียงเกียรติยศและเคร่ืองประ ดบัสาํหรับเขา (เปรียบเทียบ 12:4)    เธอทั้งประหยดัและ
ขยนัขนัแขง็ (ขอ้ 24) 

 

‚พอ่คา้ตามตวัอกัษรคือ ‘คนคานาอนั ’ ซ่ึงเป็นคาํศพัทท่ี์ถูกเขา้ใจวา่เป็นพอ่คา้เชิง
พานิชย”์ 681 

 

จงระลึกถึงลิเดียผูข้ายผา้สีม่วง (กจ. 16:14) 

 

31:25-27     “กาํลงัและความสง่าผา่เผย ” เป็นคุณสมบติัท่ีโดดเด่นซ่ึงผูค้นเห็นเม่ือพวกเขาสังเกตเธอซ่ึง
ไดส้วมใส่ดว้ยเส้ือผา้ท่ีมีคุณภาพสูงท่ีเธอไดอ้อกแบบดว้ยฝีมือท่ีมีทกัษะของเธอเอง (ขอ้ 25
ก)    เธอมองในแง่ดีเก่ียวกบัอนาคตอีกดว้ยเพราะวา่เธอไดเ้ตรียมพร้อมสาํหรับมนั (ขอ้ 25
ข)    เธอสามารถท่ีจะกล่าวถึงปัญญาเพ ราะวา่เธอไดเ้รียนรู้มนั (ขอ้ 26ก)    เธอเป็นบุคคลท่ี
มีใจกรุณาเพราะวา่เธอตระหนกัอยา่งฉลาดถึงความสาํคญัของคุณความดีนั้น (ขอ้ 26ข)    ยิง่
ไปกวา่นั้นอีก เธอจดัการบา้นของเธออยา่งดี (ขอ้ 27)    เธอใหล้าํดบัความสาํคญัท่ีสูงส่งแก่
ครอบครัวของเธอ (กจ. 18:26) 

 

‚ผูห้ญิงท่ีเลิศประเสริฐ” เป็นบุคคลท่ีกรุณา เพราะวา่เธอตระหนกัอยา่งฉลาดถึงความสาํคญั
ของคุณความดีนั้น (ขอ้ 26ข)   ยิง่ไปกวา่นั้นอีก เธอจดัการบา้นเรือนของเธออยา่งดี (ขอ้ 27)   
เธอใหล้าํดบัความสาํคญัอนัสูงส่งแก่ครัวเรือนของเธอ   แน่นอนวา่ อาบีกายลิไดท้าํอยา่งน้ี 
(1 ซมอ. 25) 

 

31:28-29     สามีและลูกๆ  ของเธอ ซ่ึงก็คือบรรด าผูท่ี้รู้จกัเธออยา่งดีท่ีสุด ช่ืนชมและสรรเสริญเธอ
สาํหรับคุณสมบติัท่ียอดเยีย่มมากมายของเธอ    บทกวน้ีีพรรณนาถึงการท่ีเธอเอาใจใส่คน
อ่ืนๆ แต่ขอ้ 27 และ 28 แสดงใหเ้ห็นวา่ คนอ่ืนๆ  ก็เอาใส่ใจเธอในฐานะท่ีเป็นผลลพัธ์  



(นรธ. 2:11) 

 

31:30-31     น่ีคือกุญแจสู่ความยิง่ใหญ่ของเธอ (ขอ้ 30)    เสน่ห์สามารถนาํไปอยา่งผดิๆได ้เพราะวา่มนั
สัญญาถึงความสุขตลอดชีพแต่ไม่สามารถนาํมาใหไ้ด ้ และความสวยงามทางกายภาพก็แค่
ชัว่คราวเท่านั้น    แต่ความยาํเ กรงพระยาเวห์นั้นเป็นแก่นท่ีขาดไม่ไดข้องผู ้ หญิงเช่นน้ี    
แมว้า่เธอไม่กลวัสภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติ (ขอ้ 21) เธอก็เกรงกลวัพระเจา้    ผูห้ญิง
เช่นนั้นสมควรท่ีจะมีส่วนร่วมในผลต่างๆ  ของการทาํงานของเธอและท่ีจะไดรั้บการเป็นท่ี
รู้จกัต่อสาธารณชนสาํหรับความยิง่ใหญ่ของเธอ (ขอ้ 31) 

 

‚การสรรเสริญท่ีดีท่ีสุดของเธอก็คือการงานต่างๆ ของเธอ” 682 

 

การอา้งอิงถึง “ความยาํเกรงพระเจา้” ในขอ้ท่ี 30 ก็ทาํใหร้ะลึกถึง 1:7 วา่ “ความยาํเกรงพระ
เจา้เป็นบ่อเกิดของความรู้”   ดงันั้นการอา้งอิงทั้งสองน้ีก็กาํหนดพระธรรมทั้งเล่ม 

 

 ผูห้ญิงฉลาดจะช่ืนชมกบัผลประโยชน์หลายอยา่ง    สามีของเธอ ซ่ึงก็ฉลาดนั้นจะเห็นคุณค่า อวยพร
และสรรเสริญเธอ (ขอ้ 10, 28ข, 31)    เธอจะมัน่คง (ขอ้ 25)    ยิง่ไปกวา่นั้นอีก สามีของเธอจะทะนุถนอม
และใหเ้กียรติเธออีกดว้ย (อฟ. 5:28-29; 1 ปต. 3:7ข) นอกจากวา่เขาเป็นคนโง่ 



บทสรุป 

 

 คุณสมบติัของปัญญาท่ีสุภาษิตนาํเสนอก็เป็นมากกวา่ความ สามารถท่ีจะประยกุตใ์ชค้วามรู้กบั
สถานการณ์ต่างๆ  ท่ีหลากหลายใน ชีวติอยา่งมีประสิทธิภาพ    มนั เก่ียวขอ้งกบัการย อมจาํนนต่อวถีิทางของ
พระเจา้ซ่ึง คือระเบียบแห่งชีวติท่ีพระเจา้ไดเ้ปิดเผยวา่ดีท่ีสุดสาํหรับบรรดาผูช้ายและผูห้ญิงอีกดว้ย    มนั
เป็นไปไดส้าํหรับผูค้นท่ีจะคิด อยา่งถูกตอ้งและท่ีจะกล่าวและกระทาํอยา่งฉลาดดว้ยการท่ีไม่มีความรู้
โดยตรงของการเปิดเผยของพระเจา้    อยา่งไรก็ตาม ผูค้นประเภทน้ีก็ครอบครองแค่ปัญญาท่ีจาํกดัเท่านั้น 

 

 คนฉลาดคือผูห้น่ึงท่ีคาํนึงถึงพระเจา้    เขาตระหนกัถึงความจาํกดัต่างๆ  ของเขาเองและความจาํเป็น
ของเขาท่ีมีต่อการนาํพาของพระเจา้    เขาฟังและประยกุตใ์ชส่ิ้งท่ีพระเจา้ไดเ้ปิดเผยแก่ชีวติของเขาเอง    คน
โง่เช่ือวา่เขาไม่จาํเป็นตอ้งมีการช่วยเหลือของพระเจา้    เขาปิดหูและความคิดของเขาต่อการเปิดเผยของพระ
เจา้    เขาไปตามทางของเขาเอง    คนฉลาดก็กลายมาเป็นคนสาํเร็จในท่ีสุด ในขณะท่ีคนโง่ประสบกบัการถูก
ทาํลาย 

 

 สุภาษิตเร่ิมตน้ดว้ยการเรียกร้ องใหฟั้งและยอมจาํนนต่อปัญญาท่ี เปิดเผยของพระเจา้ (บทท่ี 1-9)    
จากนั้นบรรดาผูเ้ขียนก็อา้งอิงถึงกรณีต่างๆ  ท่ีเฉพาะเจาะจงของอุปนิสัยท่ีฉลาดและโง่เขลาเพื่อจะช่วยใหเ้รา
ดาํเนินชีวติอยา่งฉลาด (บทท่ี 10—31) 

 

 พระธรรมสุภาษิตสมควรต่อการอรรถาธิบายมากข้ึนโดยนกัเทศน์และอาจารยส์อนพระคมัภีร์
มากกวา่ท่ีพระธรรมน้ีจะไดรั้บเสียอีก 

 

“ดว้ยขอ้ยกเวน้ของเลวนิีตินั้ น มนัน่าสงสัยวา่พระธรรมใด ถูกพิจารณาดว้ยความกระตือรือร้นนอ้ย
โดยนกัเทศน์”683 

 

 นกัเขียนคนหน่ึงไดแ้นะนาํแน วทางการตีความหมายและการเทศนาเหล่าน้ีสาํหรับการตีความและ
การประกาศสุภาษิต684 

 

 

 

 



แนวทางการการตีความหมาย 

 

1. ตีความพระคมัภีร์แต่ละตอนตามโครงสร้าง จุดประสงค ์และ “คาํขวญั ” โดยรวมของพระธรรม
สุภาษิต 

2. ตระหนกัถึงรูปแบบและกลไกทางวรรณกรรมท่ีหลากหลาย (“หน่วยโครงสร้าง ” ของพระคมัภีร์
หรือสุภาษิตแต่ละตอน) วา่เป็นร่องรอยสู่บริบท 

3. ระมดัระวงัเก่ียวกบัการทึกทกัเอาอยา่งผดิๆ วา่สุภาษิตเป็นพระสัญญาต่างๆ ท่ีไม่มีเง่ือนไข 

4. ตระหนกัวา่สุภาษิตบางขอ้ก็เป็นจริงอยา่งไม่มีเง่ือนไข 

5. ตีความพระธรรมสุภาษิตตามบริบททางวฒันธรรมและประวติัศา สตร์ของวรรณกรรมทางปัญญา  ท่ี
อยูน่อกพระคมัภีร์ 

 

แนวทางการเทศนา 

 

1. ในการแสวงหาท่ีจะประยกุตใ์ชสุ้ภาษิตนั้น จงแน่ใจท่ีจะทาํใหก้ารประยกุ ตใ์ชมี้เหตุผลโดยทาง
บริบทของ+พระคมัภีร์ 

2. ใชล้กัษณะและธรรมชาติของปัญญาเชิงสุภาษิตใหเ้ป็นรากฐานสาํหรับการส่ือสารท่ีแสดงดว้ยภาพ  
ของหลกัการต่างๆ ท่ีไร้กาลเวลา 

3. เสาะหาการใชท่ี้สร้างสรรคข์องบุคคลในสุภาษิต 

 

 

Bibliography 
  
Aitken, Kenneth T. Proverbs. Philadelphia: Westminster Press, 1986. 

Alden, Robert L. Proverbs: A Commentary on an Ancient Book of Timeless Advice. Grand 

Rapids: Baker Book House, 1984. 

Archer, Gleason L., Jr. Encyclopedia of Bible Difficulties. Grand Rapids: Zondervan 

Publishing House, 1982. 

Barr, J. "b'rs—molis: Prov. 11:31  and 1 Pet. 4:18 ." Journal of Semitic Studies 20 

(1975):149-64. 

Baxter, J. Sidlow. Explore the Book. 6 vols. London: Marshall, Morgan, and Scott, 1965. 

Bouffier, R. J. "The Heart in the Proverbs of Solomon." The Bible Today 52 (1971):249-51. 

http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/toc.htm#c3151
http://biblia.com/bible/nasb95/Prov.%2011.31
http://biblia.com/bible/nasb95/Prov.%2011.31
http://biblia.com/bible/nasb95/1%20Pet.%204.18
http://biblia.com/bible/nasb95/1%20Pet.%204.18


Bricker, Daniel P. "The Doctrine of the 'Two Ways' in Proverbs." Journal of the Evangelical 

Theological Society 38:4 (December 1995):501-17. 

Bridges, Charles. An Exposition of Proverbs. 1846; reprint ed., London: Banner of Truth, 

1960. 

Brunner, Leah Leila. "King and Commoner in Proverbs and Near Eastern Sources." Dor le 

Dor 10 (1982):210-19. 

Bullock, C. Hassell. An Introduction to the Poetic Books of the Old Testament. Chicago: 

Moody Press, 1979. 

Buzzell, Sid S. "Proverbs." In The Bible Knowledge Commentary: Old Testament, pp. 901-

74. Edited by John F. Walvoord and Roy B. Zuck. Wheaton: Scripture Press 

Publications, Victor Books, 1985. 

Byargeon, Rick W. "Echoes of Wisdom in the Lord's Prayer." Journal of the Evangelical 

Theological Society 41:3 (September 1998):353-65. 

_____. "The Structure and Significance of Prov 9:7-12 ." Journal of the Evangelical 

Theological Society 40:3 (September 1997):367-75. 

Caquot, Andre. "Israelite Perceptions of Wisdom and Strength in the Light of the Ras Shamra 

Texts." In Israelite Wisdom: Theological and Literary Essays in Honor of Samuel 

Terrien, pp. 25-33. Edited by John G. Gammie, Walter A. Brueggemann, W. Lee 

Humphreys, and John M. Ward. New York: Union Theological Semianry, 1978. 

Cohen, A. Proverbs. London: Soncino Press, 1946. 

Collins, John J. Proverbs, Ecclesiastes. Atlanta: John Knox Press, 1980. 

Crenshaw, James L. The Acquisition of Knowledge in Israelite Wisdom Literature." Word & 

World 7:3 (Sumemr 1987):245-52. 

_____. Old Testament Wisdom. Atlanta: John Knox Press, 1981. 

Dahood, M. "Honey That Drips. Notes on Proverbs 5:2-3 ." Biblica 54 (1973):65-66. 

_____. "To Pawn One's Cloak." Biblica 42 (1961):359-66. 

Darby, John Nelson. Synopsis of the Books of the Bible. 5 vols. Revised ed. New York: 

Loizeaux Brothers Publishers, 1942. 

Davies, E. W. "The Meaning of qesem in Prv 16:10 ." Biblica 61 (1980):554-56. 

Delitzsch, Franz. Biblical Commentary on the Proverbs of Solomon. 2 vols. Translated by M. 

G. Eason. Biblical Commentary on the Old Testament. Reprint ed., Grand Rapids: 

Wm. B. Eerdmans Publishing Co., n.d. 

Dyer, Charles H., and Eugene H. Merrill. The Old Testament Explorer. Nashville: Word 

Publishing, 2001. Reissued as Nelson's Old Testament Survey. Nashville: Thomas 

Nelson Publishers, 2001. 

http://biblia.com/bible/nasb95/Prov%209.7-12
http://biblia.com/bible/nasb95/Prov%209.7-12
http://biblia.com/bible/nasb95/Proverbs%205.2-3
http://biblia.com/bible/nasb95/Prv%2016.10
libronixdls:keylink|ref=[en]bible:Proverbs5.2-3|res=LLS:NASB
libronixdls:keylink|ref=[en]bible:Prv16.10|res=LLS:NASB


Edersheim, Alfred. Sketches of Jewish Social Life in the Days of Christ. Reprint ed. Grand 

Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1974. 

Eliot, T. S. Collected Poems 1909-1962. New York: Harcourt Brace and World, 1963. 

Emerton, J. A. "A Note in Proverbs 12:26 ." Zeitschrift für die Alttestamentliche 

Wissenschaft 76 (1964):191-93. 

Fields, Lee M. "Proverbs 11:30 : Soul-Winning or Wise Living?" Journal of the 

Evangelical Theological Society 50:3 (September 2007):517-35. 

Finegan, Jack. Light from the Ancient Past: The Archeological Background of Judaism and 

Christianity. 2nd edition. Princeton University Press. London: Oxford University 

Press, 1959. 

Frankfort, Henri. Ancient Egyptian Religion. New York: Columbia University Press, 1948; 

reprint ed. New York: Harper and Row, Harper Torchbooks, 1961. 

Gaebelein, Arno C. The Annotated Bible. 4 vols. Reprint ed. Chicago: Moody Press, and New 

York: Loizeaux Brothers, Inc., 1970. 

Garrett, Duane A. Proverbs, Ecclesiastes, Song of Songs. New American Commentary series. 

Nashville: Broadman, 1993. 

Glück, J. J. "Proverbs xxx 15a." Vetus Testamentum 14 (1964):368. 

Glueck, Nelson. Hesed in the Bible. Translated by Alfred Gottschalk. Cincinnati: Hebrew 

Union College Press, 1967. 

Godbey, Allen H. "The Hebrew Masal." American Journal of Semitic Languages 39:2 

(January 1923):89-108. 

Gordon, Edmund I. Sumerian Proverbs: Glimpses of Everyday Life in Ancient Mesopotamia. 

Westport, Conn.: Greenwood press, 1969. 

Gray, George Buchanan. The Forms of Hebrew Poetry. Library of Biblical Studies series. 

1915; reprint ed. New York: KTAV Publishing House, 1972. 

Greenstone, Julius H. Proverbs with Commentary. Philadelphia: Jewish Publication Society 

of America, 1950. 

Habel, Norman C. "The Symbolism of Wisdom in Proverbs 1—9." Interpretation 26:2 (April 

1972):131-57. 

Harris, Monford. "Pre-Marital Sexual Experience: A Covenantal Critique." Judaism 19 

(1970):134-44. 

Harris, R. Laird. "Proverbs." In The Wycliffe Bible Commentary, pp. 553-83. Edited by 

Charles F. Pfeiffer and Everett F. Harrison. Chicago: Moody Press, 1962. 

Hawkins, Tom R. "The Wife of Noble Character in Proverbs 31:10-31 ." Bibliotheca 

Sacra 153:609 (January-March 1996):12-23. 

Henry, Matthew. Commentary on the Whole Bible. One volume ed. Edited by Leslie F. 

Church. Grand Rapids: Zondervan Publishing Co., 1961. 

http://biblia.com/bible/nasb95/Proverbs%2012.26
http://biblia.com/bible/nasb95/Proverbs%2011.30
http://biblia.com/bible/nasb95/Proverbs%2031.10-31
libronixdls:keylink|ref=[en]bible:Proverbs12.26|res=LLS:NASB
libronixdls:keylink|ref=[en]bible:Proverbs11.30|res=LLS:NASB
libronixdls:keylink|ref=[en]bible:Proverbs31.10-31|res=LLS:NASB


Herbert, A. S. "The 'Parable' (Masal) in the Old Testament." Scottish Journal of Theology 7 

(1954):180-96. 

Hermission, Hans-Jurgen. "Observations on the Creation Theology in Wisdom." In Israelite 

Wisdom: Theological and Literary Essays in Honor of Samuel Terrien, pp. 43-57. 

Edited by John G. Gammie, Walter A. Brueggemann, W. Lee Humphreys, and John 

M. Ward. New York: Union Theological Seminary, 1978. 

Hilber, John W. "Old Testament Wisdom and the Integration Debate in Christian 

Counseling." Bibliotheca Sacra 155:620 (October-December 1998):411-22. 

Holladay, William L. A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament. Grand 

Rapids: Eerdmans Publishing House, 1971. 

Hubbard, David A. Proverbs. The Preacher's Commentary series. Nashville: Thomas Nelson 

Publishers, 1989. 

Humphreys, W. Lee. "The Motif of the Wise Courtier in the Book of Proverbs." In Israelite 

Wisdom: Theological and Literary Essays in Honor of Samuel Terrien, pp. 177-90. 

Edited by John G. Gammie, Walter A. Brueggemann, W. Lee Humphreys, and John 

M. Ward. New York: Union Theological Seminary, 1978. 

Ironside, Harry A. Notes on the Book of Proverbs. New York: Loizeaux Brothers, n.d. 

Irwin, William A. "Where Shall Wisdom Be Found?" Journal of Biblical Literature 80 

(1961):133-42. 

Jamieson, Robert; A. R. Fausset; and David Brown. Commentary Practical and Explanatory 

on the Whole Bible. Reprint ed. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1961. 

Jensen, Irving L. Proverbs. Everyman's Bible Commentary series. Chicago: Moody Press, 

1982. 

Johnson, A. R. The Vitality of the Individual in the Thought of Ancient Israel. Cardiff: 

University of Wales Press, 1949. 

Johnson, John E. "An Analysis of Proverbs 1:1-7 ." Bibliotheca Sacra 144:576 (October-

December 1987):419-32. 

Kidner, Derek, The Proverbs. Tyndale Old Testament Commentaries series. Leicester, Eng.: 

Tyndale Press, 1964; reprint ed., Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1978. 

Lambert, W. G. Babylonian Wisdom Literature. 3rd ed. Oxford: Clarendon Press, 1975. 

Lange, John Peter, ed. Commentary on the Holy Scriptures. 12 vols. Reprint ed., Grand 

Rapids: Zondervan Publishing House, 1960. Vol. 4: Psalms—Song of Solomon, by 

Carl Bernhard Moll and Otto Zockler. Translated and edited by Charles A. Briggs, 

John Forsyth, James B. Hammond, J. Fred McCurdy, Charles A Aiken, Tayler Lewis, 

William Wells, and W. Henry Green. 

Larsen, Paul E. Wise Up and Live. Bible Commentary for Laymen Series. Ventura, Calif.: 

Gospel Light Publications, Regal Books, 1974. 

http://biblia.com/bible/nasb95/Proverbs%201.1-7
libronixdls:keylink|ref=[en]bible:Proverbs1.1-7|res=LLS:NASB


Levin, Y. "'The Woman of Valor' in Jewish Ritual [Prov. 31:10-31 ]." Beth Mikra 31 

(1985-86):339-47. 

Lindenberger, James M. "The Aramaic Proverbs of Ahiqar." Ph.D. dissertation, Johns 

Hopkins University, 1974. 

Long, Thomas G. Preaching and the Literary Forms of the Bible. Philadelphia: Fortress 

Press, 1989. 

Longman, Tremper, III and Raymond B. Dillard. An Introduction to the Old Testament. 2nd 

ed. Grand Rapids: Zondervan, 2006. 

Malbim, Meir Leibush. The Book of Proverbs. Abridged and adapted in English by Rabbi 

Charles Wengrov; based on an original draft by Avivah Gottlieb Zornberg. Jerusalem 

and New York: Feldheim, 1973. 

Marcus, Ralph. "The Tree of Life in Proverbs." Journal of Biblical Literature 62 (1943):117-

20. 

McKane, William. Proverbs: A New Approach. Old Testament Library series. Philadelphia: 

Westminster Press, 1970. 

Morgan, G. Campbell. An Exposition of the Whole Bible. Westwood, N.J.: Fleming H. Revell 

Co., 1959. 

_____. Living Messages of the Books of the Bible. 2 vols. New York: Fleming H. Revell Co., 

1912. 

Murphy, Roland E. Proverbs. Word Biblical Commentary series. Nashville: Thomas Nelson, 

1998. 

_____. "Wisdom—Theses and Mypothesis." In Israelite Wisdom: Theological and Literary 

Essays in Honor of Samuel Terrien, pp. 35-42. Edited by John G. Gammie, Walter A. 

Brueggemann, W. Lee Humphreys, and John M. Ward. New York: Union 

Theological Seminary, 1978. 

The Nelson Study Bible. Edited by Earl D. Radmacher. Nashville: Thomas Nelson Publishers, 

1997. 

The NET (New English Translation) Bible. First beta printing. Spokane, Wash.: Biblical 

Studies Press, 2001. 

The New Bible Dictionary. 1962 ed. S.v. "Wine and Strong Drink," by F. S. Fitzsimmonds. 

_____. S.v. "Wisdom Literature," by D. A. Hubbard. 

The New Dictionary of Thoughts: A Cyclopedia of Quotations. Compiled by Tryon Edwards. 

Revised and enlarged by C. N. Catrevas and Jonathan Edwards. New York: Standard 

Book Company, 1954. 

North, F. S. "The Four Insatiables." Vetus Testamentum 15 (1965):281-82. 

Oesterley, W. O. E. The Book of Proverbs. London: Methuen and Co., 1929. 

http://biblia.com/bible/nasb95/Prov.%2031.10-31
libronixdls:keylink|ref=[en]bible:Prov.31.10-31|res=LLS:NASB


Parsons, Greg W. "Guidelines of Understanding and Proclaiming the Book of 

Proverbs." Bibliotheca Sacra 150:598 (April-June 1993):151-70. 

Perdue, Leo G. Wisdom and Cult. Missoula, Mont: Scholars Press, 1977. 

Perowne, T. T. The Proverbs. Cambridge, Eng.: Cambridge University Press, 1916. 

Peterson, Eugene H. The Message: The Bible in Contemporary Language. 2002. Version 2. 

Numbered ed. Colorado Springs: NavPress, 2005. 

Pettinato, Giovanni. "The Royal Archives of Tell Mardikh-Ebla." Biblical Archaeologist 39 

(May 1976):44-52. 

Plaut, W. Gunther. Book of Proverbs. Jewish Commentary for Bible Readers series. New 

York: Union of American Hebrew Congregations, 1961. 

Pritchard, James B., ed. Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament. 2nd ed. 

Princeton: Princeton University Press, 1955. 

Robinson, Theodore H. The Poetry of the Old Testament. London: Duckworth, 1947. 

Ross, Allen P. "Proverbs." In Psalms-Song of Songs. Vol. 5 of The Expositor's Bible 

Commentary. Edited by Frank E. Gaebelein. Grand Rapids: Zondervan Publishing 

House, 1991. 

Sailhamer, John H. "The Mosaic Law and the Theology of the 

Pentateuch." Westminster Theological Journal 53 (Fall 1991):241-61. 

Sarles, Ken L. "A Theological Evaluation of the Prosperity Gospel." Bibliotheca 

Sacra 143:572 (October-December 1986):329-52. 

Scott, Robert Balgarnie Young. Proverbs—Ecclesiastes. Anchor Bible series. Garden City, 

N.Y.: Doubleday and Co., 1965. 

_____. "Wisdom in Creation: The 'AMON of Proverbs VII 30." Vetus Testamentum 10 

(1960):211-23. 

Shaw, Jean. Second Cup of Coffee. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1981. 

Simpson, William Kelly, ed. The Literature of Egypt. New Haven, Conn.: Yale University 

Press, 1972. 

Skehan, Patrick W. Studies in Israelite Poetry and Wisdom. Vol I of The Catholic Biblical 

Quarterly Monograph series. Washington: Catholic Biblical Association of America, 

1971. 

Snell, Daniel C. "'Taking Souls' in Proverbs 11:30 ." Vetus Testamentum 33 (1983):362-65. 

Steinmann, Andrew E. "Proverbs 1—9 as a Solomonic Composition." Journal of the 

Evangelical Theological Society 43:4 (December 2000):659-74. 

Story, Cullen I. K. "The Book of Proverbs and Northwest Semitic Literature." Journal of 

Biblical Literature 64 (1945):319-37. 

http://biblia.com/bible/nasb95/Proverbs%2011.30
libronixdls:keylink|ref=[en]bible:Proverbs11.30|res=LLS:NASB


Stuart, Douglas K. "'The Cool of the Day' (Gen. 3:8 ) and 'the Way He Should Go' (Prov. 

22:6 )." Bibliotheca Sacra 171:683 (July-September 2014):259-73. 

Stuart, Moses. A Commentary on the Book of Proverbs. Andover, Mass.: Warren F. Draper, 

1852. 

Swindoll, Charles R. Living Beyond the Daily Grind. 2 vols. Dallas: Word Publishing, 1988. 

Vol. 1. 

Thiele, Edwin R. A Chronology of the Hebrew Kings. Contemporary Evangelical 

Perspectives series. Reprint ed. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1981. 

Torcszyner, Harry. "The Riddle in the Bible." Hebrew Union College Annual 1 (1924):125-

49. 

Toy, Crawford H. A Critical and Exegetical Commentary on the Book of Proverbs. 

International Critical Commentary series. 1899; reprint ed., Edinburgh: T. & T. Clark, 

1970. 

Tozer, A. W. The Knowledge of the Holy. New York: Harper and Brothers, 1961. 

Trench, Richard Chenevix. On the Lessons in Proverbs. New York: Redfield, 1853. 

Trible, Phyllis. "Wisdom Builds a Poem: The Architecture of Proverbs 1:20-33 ." Journal 

of Biblical Literature 94 (1975):509-18. 

Van Leeuwen, Raymond C. "The Book of Proverbs." In the New Interpreter's Bible, 5:19-

264. Nashville: Abingdon, 1997. 

_____. "Proverbs 30:21-23  and the Biblical World Upside Down." Journal of Biblical 

Literature 105:4 (December 1986):599-610. 

Verhoef, Pieter A. The Books of Haggai and Malachi. New International Commentary on the 

Old Testament series. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1987. 

von Rad, Gerhard. Wisdom in Israel. New York: Abingdon, 1974. 

Waltke, Bruce K. The Book of Proverbs: Chapters 1—15. New International Commentary on 

the Old Testament series. Grand Rapids, Mich. and Cambridge, U.K.: William B. 

Eerdmans Publishing Co., 2004. 

_____. The Book of Proverbs: Chapters 15—31. New International Commentary on the Old 

Testament series. Grand Rapids, Mich. and Cambridge, U.K.: William B. Eerdmans 

Publishing Co., 2005. 

_____. "The Book of Proverbs and Ancient Wisdom Literature." Bibliotheca Sacra 136:543 

(July-September 1979):221-38. 

_____. "The Book of Proverbs and Old Testament Theology." Bibliotheca Sacra 136:544 

(October-December 1979):302-17. 

_____. "Fundamentals for Preaching the Book of Proverbs." Bibliotheca Sacra 165:657 

(January-March 2008):3-12; 165:658 (April-June 2008):131-44; 165:659 (July-

September 2008):259-67; 165:660 (October-December 2008):387-96. 

http://biblia.com/bible/nasb95/Gen.%203.8
http://biblia.com/bible/nasb95/Prov.%2022.6
http://biblia.com/bible/nasb95/Prov.%2022.6
http://biblia.com/bible/nasb95/Proverbs%201.20-33
http://biblia.com/bible/nasb95/Proverbs%2030.21-23
libronixdls:keylink|ref=[en]bible:Gen.3.8|res=LLS:NASB
libronixdls:keylink|ref=[en]bible:Prov.22.6|res=LLS:NASB
libronixdls:keylink|ref=[en]bible:Proverbs1.20-33|res=LLS:NASB
libronixdls:keylink|ref=[en]bible:Proverbs30.21-23|res=LLS:NASB


Wegner, Paul D. "Discipline in the Book of Proverbs: 'To Spank or Not To Spank?'" Journal 

of the Evangelical Theological Society 48:4 (December 2005):715-32. 

Whybray, Roger Norman. The Book of Proverbs. Cambridge Bible Commentary on the New 

English Bible series. Cambridge, Eng.: Cambridge University Press, 1972. 

_____. Wealth and Poverty in the Book of Proverbs. JSOT Supplement 99. Sheffield, U.K.: 

Journal for the Study of the Old Testament, 1990. 

_____. Wisdom in Proverbs. Naperville, Ill.: A. R. Allenson, 1965. 

Wiersbe, Warren W. Be Skillful. Wheaton: Scripture Press, Victor Books, 1995. 

Wolters, A. "Proverbs XXI 10-31 as Heroic Hymn: A Form-Critical Analysis." Vetus 

Testamentum 38 (1988):446-57. 

Yoder, Sanford Calvin. Poetry of the Old Testament. Scottdale, Pa: Herald Press, 1973. 

Young, Edward J. An Introduction to the Old Testament. Revised ed. Grand Rapids: Wm. B. 

Eerdmans Publishing Co., 1960. 

Zuck, Roy B. "A Theology of the Wisdom Books and the Song of Songs." In A Biblical 

Theology of the Old Testament, pp. 207-55. Edited by Roy B. Zuck. Chicago: Moody 

Press, 1991. 

  

 

 

 
[1]See Derek Kidner, The Proverbs, p. 22. 

[2]See Edward J. Young, An Introduction to the Old Testament, p. 328, who believed that 22:17 also contains a 

heading. 

[3]See Andrew E. Steinmann, "Proverbs 1—9 as a Solomonic Composition," Journal of the Evangelical 

Theological Society 43:4 (December 2000):659-74. 

[4]See my comments on 31:1. 

[5]See Jack Finegan, Light from the Ancient Past, pp. 123-25; Allen P. Ross, "Proverbs," in Psalms-Song of 

Songs, vol. 5 of The Expositor's Bible Commentary, pp. 883-86; and Roland E. Murphy, Proverbs, pp. 290-94. 

[6]Ibid., pp. 885-86. 

[7]Franz Delitzsch, Biblical Commentary on the Proverbs of Solomon, 1:1-2. 

[8]Edwin R. Thiele, A Chronology of the Hebrew Kings, pp, 75, 78. 

[9]Delitzsch, 1:1. 

[10]Hubbard, p. 45. 

[11]For word studies of masal, see Allen H. Godbey, "The Hebrew Masal," American Journal of Semitic 

Languages 39:2 (January 1923):89-108; and A. S. Herbert, "The 'Parable' (Masal) in the Old 

Testament," Scottish Journal of Theology 7 (1954):180-96. 

[12]C. Hassell Bullock, An Introduction to the Poetic Books of the Old Testament, pp. 155, 156. 

[13]Delitzsch usually identified these links In his commentary where this phenomenon occurs. 

[14]Ibid., 1:24. 

[15]John J. Collins, Proverbs, Ecclesiastes, p. 13. 

[16]Gerhard von Rad, Wisdom in Israel, p. 74. 

[17]Richard Trench, On the Lessons in Proverbs, pp. 15-16. 

[18]Warren W. Wiersbe, Be Skillful, p. 7. 

[19]T. S. Eliot, Collected Poems 1909-1962, p. 147. 

[20]Bruce K. Waltke, The Book of Proverbs: Chapters 1—15, p. 38. 

[21]See ibid., pp. 39-41, for definitions and examples of each of these. 

[22]Delitzsch, 1:7-8. 

http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref1
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref2
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref3
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref4
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref5
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref6
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref7
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref8
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref9
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref10
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref11
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref12
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref13
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref14
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref15
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref16
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref17
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref18
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref19
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref20
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref21
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref22


[23]David A. Hubbard, Proverbs, pp. 16-21. 

[24]For more information on introductory matters, including title, text and versions, structure, ancient Near 

Eastern wisdom literature, authorship, forms of proverbs, theology, and bibliography, see Waltke, 1-170. 

[25]See also Hubbard, pp. 16-28, for six helpful guidelines to the interpretation and proclamation of the 

proverbs. 

[26]See also Delitzsch, 1:6. 

[27]Adapted from G. Campbell Morgan, Living Messages of the Books of the Bible, 1:2:41-55. 

[28]Hubbard, p. 44. 

[29]Matthew Henry, Commentary on the Whole Bible, p. 734. 

[30]A. T. Pearson, quoted in J. Sidlow Baxter, Explore the Book, 3:130. 

[31]Ross, p. 904. 

[32]Crawford H. Toy, A Critical and Exegetical Commentary on the Book of Proverbs, p. vii. 

[33]Bruce K. Waltke, "The Book of Proverbs and Ancient Wisdom Literature," Bibliotheca Sacra 136:543 

(July-September 1979):234, 238. 

[34]Ross, p. 904. 

[35]Roy B. Zuck, "A Theology of the Wisdom Books and the Song of Songs," in A Biblical Theology of the Old 

Testament, p. 232. 

[36]Wiersbe, pp. 10-11, 12. 

[37]Paul E. Larsen, Wise Up and Live, p. 4. 

[38]For a study of the subject of wisdom as Proverbs uses it, including the shades of meaning the various 

Hebrew synonyms provide, see Kidner, pp. 36-38; and Zuck, pp. 209-19, 232-38. Several commentaries contain 

helpful topical indexes to the proverbs (e.g., Ross, pp. 897-903; W. G. Plaut, Book of Proverbs, pp. 333-36; and 

Kidner, pp. 31-56). 

[39]Ross, p. 883. Cf. The New Bible Dictionary, s.v. "Wisdom Literature," by D. A. Hubbard. 

[40]H. A. Ironside, Notes on the Book of Proverbs, p. 15. 

[41]Murphy, p. 4. 

[42]See Harry Torcszyner, "The Riddle in the Bible," Hebrew Union College Annual 1 (1924):125-49. 

[43]John E. Johnson, "An Analysis of Proverbs 1:1-7 ," Bibliotheca Sacra 144:576 (October-December 

1987):425-28. 

[44]John H. Sailhamer, "The Mosaic Law and the Theology of the Pentateuch," Westminster Theological 

Journal 53 (Fall 1991):247. 

[45]Delitzsch, 1:58. See Murphy, pp. 254-68, for an extended excursus on the fear of the Lord. 

[46]Waltke, The Book . . ., p. 181. 

[47]Murphy, p. 5. 

[48]See, for example, Cullen I. K. Story, "The Book of Proverbs and Northwest Semitic Literature," Journal of 

Biblical Literature 64 (1945):319-37; Giovanni Pettinato, "The Royal Archives of Tell Mardikh-Ebla," Biblical 

Archaeologist 39 (May 1976):45; Edmund J. Gordon, Sumerian Proverbs: Glimpses of Everyday Life in Ancient 

Mesopotamia, pp. 24, 152; W. G. Lambert, Babylonian Wisdom Literature, pp. 92, 97, 222; James M. 

Lindenberger, "The Aramaic Proverbs of Ahiqar" (Ph.D. dissertation, Johns Hopkins University, 1974); Leo G. 

Perdue, Wisdom and Cult, pp. 28-61; and Waltke, The Book . . ., pp. 28-31. 

[49]James L. Crenshaw, "The Acquisition of Knowledge in Israelite Wisdom Literature," Word & World 7:3 

(Summer 1986):247-52. 

[50]Murphy, p. 5. 

[51]Ross, p. 907. 

[52]Alfred Edersheim, Sketches of Jewish Social Life in the Days of Christ, p 112. 

[53]William Kelly Simpson, ed., The Literature of Egypt, p. 54; cf. pp. 178-79. 

[54]Henri Frankfort, Ancient Egyptian Religion, p. 60. Cf. James B. Pritchard, ed., Ancient Near Eastern Texts 

Relating to the Old Testament, p. 12. 

[55]Lambert, p. 96. 

[56]Wiersbe, p. 172, n. 1. 

[57]Kidner did a subject study on the family in Proverbs. See pp. 49-52. 

[58]R. N. Whybray, Wisdom in Proverbs, p. 42. 

[59]Eugene H. Merrill, in The Old Testament Explorer, p. 482. 

[60]Hubbard, p. 49. 

[61]Murphy, p. 12. 

[62]Delitzsch, 1:66. 

[63]Robert Jamieson, A. R. Fausset, and David Brown, Commentary Practical and Explanatory on the Whole 

Bible, p. 460. 

[64]Wiersbe, p. 104. 

[65]Hubbard, p. 50. 

http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref23
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref24
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref25
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref26
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref27
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref28
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref29
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref30
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref31
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref32
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref33
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref34
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref35
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref36
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref37
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref38
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref39
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref40
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref41
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref42
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref43
http://biblia.com/bible/nasb95/Proverbs%201.1-7
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref44
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref45
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref46
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref47
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref48
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref49
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref50
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref51
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref52
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref53
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref54
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref55
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref56
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref57
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref58
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref59
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref60
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref61
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref62
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref63
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref64
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref65
libronixdls:keylink|ref=[en]bible:Proverbs1.1-7|res=LLS:NASB


[66]Delitzsch, 1:67. 

[67]Murphy, p. 278. 

[68]See Phyllis Trible, "Wisdom Builds a Poem: The Architecture of Proverbs 1:20-33 ," Journal of Biblical 

Literature 94 (1975):509-18. 

[69]Wiersbe, p. 26. 

[70]Hubbard, p. 319. 

[71]Kidner, p. 60. 

[72]Ross, p. 910. 

[73]Delitzsch, 1:71. 

[74]Ibid., 1:75. 

[75]Hubbard, p. 60. 

[76]Murphy, p. 15. 

[77]See Julius H. Greenstone, Proverbs with Commentary, p. 17. 

[78]For a synthesis of what the Book of Proverbs reveals about God, see Zuck, pp. 238-39. 

[79]Wiersbe, p. 36. 

[80]Murphy, pp. 15-16. 

[81]Toy, p. 46. 

[82]William McKane, Proverbs: A New Approach, p. 285. 

[83]Delitzsch, 1:81. 

[84]Wiersbe, p. 37. 

[85]Ross, p. 914. 

[86]Delitzsch, 1:83. 

[87]Henry, p. 737. 

[88]Kidner, p. 63. 

[89]Ross, p. 916. Cf. Nelson Glueck, Hesed in the Bible, p. 55. 

[90]Moses Stuart, A Commentary on the Book of Proverbs, p. 167. 

[91]Hubbard, p. 71. 

[92]Delitzsch, 1:87. 

[93]Larsen, p. 12. 

[94]Ibid., p. 14. 

[95]Tremper Longman III and Raymond B. Dillard, An Introduction to the Old Testament, p. 276. 

[96]Larsen, p. 25. 

[97]Ross, p. 917. Cf. A. R. Johnson, The Vitality of the Individual in the Thought of Ancient Israel, pp. 67-68. 

[98]Kidner, p. 64. 

[99]Larsen, p. 31. 

[100]Murphy, p. 21. 

[101]Hubbard, p. 74. 

[102]Delitzsch, 1:90. 

[103]Waltke, The Book . . ., p. 256. 

[104]Delitzsch, 1:92. 

[105]See Ralph Marcus, "The Tree of Life in Proverbs," Journal of Biblical Literature 62 (1943):117-20. 

[106]Wiersbe, p. 40. 

[107]Ironside, p. 44. 

[108]Kidner also included a subject study on the friend (vv. 29-30), pp. 44-46. 

[109]Hubbard, p. 78. 

[110]McKane, p. 300. 

[111]Hubbard, p. 79. 

[112]Wiersbe, p. 97. 

[113]Delitzsch, 1:102. 

[114]Hubbard, p. 80. 

[115]Ross, p. 922. 

[116]Hubbard, pp. 81, 82. 

[117]R. B. Y. Scott, Proverbs-Ecclesiastes, p. 52. 

[118]Ibid., p. 67. 

[119]See Norman C. Habel, "The Symbolism of Wisdom in Proverbs 1—9," Interpretation 26:2 (April 

1972):131-57, for a study of "the way" as a nuclear symbol in this section of Proverbs; and Daniel P. Bricker, 

"The Doctrine of the 'Two Ways' in Proverbs," Journal of the Evangelical Theological Society 38:4 (December 

1995):501-17. 

[120]Delitzsch, 1:109. 

[121]Waltke, The Book . . ., p. 289. 

http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref66
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref67
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref68
http://biblia.com/bible/nasb95/Proverbs%201.20-33
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref69
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref70
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref71
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref72
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref73
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref74
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref75
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref76
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref77
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref78
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref79
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref80
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref81
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref82
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref83
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref84
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref85
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref86
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref87
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref88
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref89
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref90
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref91
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref92
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref93
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref94
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref95
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref96
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref97
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref98
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref99
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref100
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref101
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref102
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref103
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref104
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref105
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref106
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref107
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref108
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref109
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref110
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref111
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref112
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref113
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref114
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref115
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref116
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref117
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref118
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref119
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref120
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref121
libronixdls:keylink|ref=[en]bible:Proverbs1.20-33|res=LLS:NASB


[122]Plaut, p. 69. 

[123]Ironside, p. 51. 

[124]Robert L. Alden, Proverbs: A Commentary on an Ancient Book of Timeless Advice, p. 47. 

[125]Delitzsch, 1:113. 

[126]A. W. Tozer, The Knowledge of the Holy, p. 70. 

[127]For a critique of this movement, see Ken L. Sarles, "A Theological Evaluation of the Prosperity 

Gospel," Bibliotheca Sacra 143:572 (October-December 1986):329-52. 

[128]Ross, p. 925. 

[129]Hubbard, p. 88. 

[130]Ironside, p. 53. Cf. Ps. 119:2 . 

[131]See. R. J. Bouffier, "The Heart in the Proverbs of Solomon," The Bible Today 52 (1971):249-51. 

[132]Delitzsch, 1:117. 

[133]Murphy, p. 29. 

[134]Wiersbe, p. 48. 

[135]M. Dahood, "Honey That Drips. Notes on Proverbs 5:2-3 ," Biblica 54 (1973):65-66. 

[136]Kenneth T. Aitken, Proverbs, p. 63. 

[137]Wiersbe, p. 48. 

[138]Jamieson, Fausset, and Brown, p. 462. 

[139]Waltke, The Book . . ., p. 313. 

[140]Ross, p. 928. 

[141]Delitzsch, 1:124. 

[142]Hubbard, p. 94. 

[143]Delitzsch, 1:127. 

[144]Kidner, p. 70. 

[145]Ross, 929. 

[146]Toy, p. 114. 

[147]E.g., Delitzsch, 1:130. 

[148]Ibid., 1:131. 

[149]Murphy, p. 33. 

[150]Larsen, p. 39. 

[151]See Zuck, pp. 239-43, for a summary of the revelation concerning man in Proverbs. 

[152]Hubbard, p. 94. 

[153]Ross, p. 931. 

[154]G. Campbell Morgan, An Exposition of the Whole Bible, p. 281. 

[155]Larsen, p. 45. 

[156]See Kidner's subject study on the sluggard, pp. 42-43. 

[157]Ironside, p. 64. 

[158]Hubbard, p. 101. 

[159]Toy, p. 125. 

[160]R. Whybray, Wealth and Poverty in the Book of Proverbs, p. 31. 

[161]Toy, p. 127. 

[162]Hubbard, p. 103. 

[163]Larsen, p. 67. 

[164]Ross, p. 937. 

[165]Ironside, p. 69. 

[166]Hubbard, p. 107. 

[167]Toy, p. 137. Cf. Murphy, p. 39. 

[168]Wiersbe, p. 54. 

[169]Delitzsch, 1:154. 

[170]Kidner, pp. 74-75. 

[171]Hubbard, pp. 109-10. 

[172]Waltke, The Book . . ., p. 371. 

[173]Larsen, p. 50. 

[174]Plaut, p. 102. 

[175]R. Laird Harris, "Proverbs," in The Wycliffe Bible Commentary, p. 563. 

[176]Waltke, The Book . . ., p. 384. 

[177]Henry, pp. 744-45. 

[178]Ross, p. 942. 

[179]Hubbard, p. 118. 

[180]Merrill, p. 490. 

http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref122
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref123
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref124
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref125
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref126
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref127
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref128
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref129
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref130
http://biblia.com/bible/nasb95/Ps.%20119.2
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref131
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref132
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref133
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref134
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref135
http://biblia.com/bible/nasb95/Proverbs%205.2-3
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref136
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref137
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref138
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref139
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref140
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref141
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref142
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref143
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref144
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref145
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref146
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref147
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref148
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref149
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref150
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref151
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref152
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref153
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref154
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref155
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref156
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref157
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref158
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref159
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref160
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref161
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref162
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref163
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref164
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref165
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref166
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref167
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref168
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref169
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref170
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref171
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref172
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref173
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref174
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref175
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref176
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref177
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref178
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref179
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref180
libronixdls:keylink|ref=[en]bible:Ps.119.2|res=LLS:NASB
libronixdls:keylink|ref=[en]bible:Proverbs5.2-3|res=LLS:NASB


[181]Toy, p. 163. 

[182]Larsen, p. 73. 

[183]Delitzsch, 1:183. 

[184]John W. Hilber, "Old Testament Wisdom and the Integration Debate in Christian Counseling," Bibliotheca 

Sacra 155:620 (October-December 1998):422. 

[185]See Hans-Jurgen Hermission, "Observations on the Creation Theology in Wisdom," in Israelite Wisdom: 

Theological and Literary Essays in Honor of Samuel Terrien, pp. 43-47, 54-55. 

[186]William A. Irwin, "Where Shall Wisdom Be Found?" Journal of Biblical Literature 80 (1961):142. 

[187]R. B. Y. Scott, "Wisdom in Creation: The 'AMON of Proverbs VII 30," Vetus Testamentum 10 (1960):211-

23. 

[188]Hubbard, p. 126. 

[189]Murphy, p. 54. 

[190]Ross, p. 943. 

[191]Hubbard, p. 131. 

[192]Delitzsch, 1:197-98. 

[193]Patrick W. Skehan, Studies in Israelite Poetry and Wisdom, pp. 9-14. 

[194]Murphy, p. 59. 

[195]Jamieson, Fausset, and Brown, p. 464. 

[196]Ironside, p. 89. 

[197]Larsen, p. 93. 

[198]See Rick W. Byargeon, "The Structure and Significance of Prov 9:7-12 ," Journal of the Evangelical 

Theological Society 40:3 (September 1997):367-75. 

[199]Wiersbe, p. 32. 

[200]See Murphy, pp. 277-87, for an excursus on Woman Wisdom and Woman Folly. 

[201]Kidner, p. 22. 

[202]Hubbard, p. 43. 

[203]Ibid., p. 141. 

[204]Irving L. Jensen, Proverbs, p. 64. 

[205]Toy, p. 196. 

[206]Jensen, p. 65. 

[207]Waltke, The Book . . ., p. xxi. 

[208]For further discussion, see R. N. Whybray, The Book of Proverbs, pp. 57-59. 

[209]Murphy, p. 68. 

[210]Frankfort, p. 61. 

[211]Waltke, "The Book . . .," p. 226. 

[212]Kidner, p. 22. 

[213]Wiersbe, p. 16. See also p. 59. 

[214]Hubbard, pp. 141-356. 

[215]Ibid., p. 143. 

[216]Murphy, p. 72. 

[217]Ibid., p. 73. 

[218]McKane, p. 426. 

[219]Ironside, p. 95. 

[220]Words by Annie L. Coghill (1836-1907) and tune by Lowell Mason (1792-1872). 

[221]Delitzsch, 1:214. 

[222]Ironside, p. 98. 

[223]Henry, p. 749. 

[224]Ross, p. 954. 

[225]Hubbard, p. 181. 

[226]Delitzsch, 1:217. 

[227]Hubbard, p. 265 

[228]Murphy, p. 74. 

[229]Hubbard, p. 222. 

[230]Ibid., p. 218. 

[231]Ironside, p. 104. 

[232]Hubbard, p. 230. 

[233]Delitzsch, 1:223; Murphy, p. 75. 

[234]Ironside, pp. 106-7. 

[235]See "Forms" in the Introduction to the exposition, above. 

[236]Hubbard, p. 160 

http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref181
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref182
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref183
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref184
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref185
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref186
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref187
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref188
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref189
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref190
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref191
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref192
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref193
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref194
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref195
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref196
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref197
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref198
http://biblia.com/bible/nasb95/Prov%209.7-12
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref199
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref200
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref201
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref202
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref203
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref204
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref205
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref206
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref207
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref208
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref209
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref210
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref211
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref212
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref213
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref214
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref215
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref216
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref217
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref218
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref219
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref220
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref221
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref222
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref223
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref224
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref225
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref226
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref227
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref228
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref229
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref230
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref231
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref232
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref233
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref234
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref235
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref236
libronixdls:keylink|ref=[en]bible:Prov9.7-12|res=LLS:NASB


[237]Delitzsch, 1:228. 

[238]Ironside, pp. 108-9. 

[239]Hubbard, p. 229. 

[240]Murphy, p. 77. 

[241]Delitzsch, 1:229. 

[242]Ironside, p. 110. 

[243]See Plaut, p. 136. 

[244]Waltke, The Book . . ., p. 483. 

[245]Whybray, The Book . . ., p. 67. 

[246]Delitzsch, 1:235. 

[247]Larsen, p. 113. 

[248]Delitzsch, 1:237-38. 

[249]Ironside, p. 119. 

[250]Hubbard, p. 147. 

[251]The Nelson Study Bible, p. 1046. 

[252]Ross, p. 963. 

[253]Eugene H. Peterson, The Message, p. 845. 

[254]Murphy, p. 83. 

[255]Morgan, An Exposition . . ., p. 283. 

[256]Delitzsch, 1:245. 

[257]Hubbard, p. 167. 

[258]Ironside, p. 127. 

[259]Murphy, p. 84. 

[260]See Daniel C. Snell, "'Taking Souls' in Proverbs 11:30 ," Vetus Testamentum 33 (1983):362-65. 

[261]See also Lee M. Fields, "Proverbs 11:30 : Soul-Winning or Wise Living?" Journal of the Evangelical 

Theological Society 50:3 (September 2007):517-35. 

[262]See J. Barr, "b'rs—molis: Prov. 11:31  and 1 Pet. 4:18 ," Journal of Semitic Studies 20 (1975):149-64. 

[263]Murphy, p. 89. 

[264]Delitzsch, 1:252. 

[265]Cf. Whybray, The Book . . ., p. 73. 

[266]Ironside, p. 133. 

[267]Ross, p. 969. 

[268]Cf. Toy, pp. 249-50; and Ross, p. 970. 

[269]Murphy, p. 258. 

[270]Hubbard, p. 228. 

[271]Murphy, p. 91. 

[272]McKane, p. 442. 

[273]Delitzsch, 1:260. 

[274]McKane, p. 446. 

[275]See my comments on 10:19. 

[276]Hubbard, p. 184. 

[277]Ross, p. 972. 

[278]Kidner, p. 98. 

[279]Wiersbe, p. 118. 

[280]Hubbard, p. 188. 

[281]Ibid., pp. 220-21. 

[282]Delitzsch, 1:264-65. 

[283]Henry, p. 755. 

[284]Hubbard, p. 230. 

[285]Cf. J. A. Emerton, "A Note in Proverbs 12:26 ," Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft 76 

(1964):191-93. 

[286]Murphy, p. 92. 

[287]Wiersbe, pp. 64-65. 

[288]Delitzsch, 1:269. 

[289]Ironside, p. 143. 

[290]Hubbard, p. 191. 

[291]Delitzsch, 1:272. 

[292]Toy, p. 262. 

[293]Hubbard, p. 303. 

[294]E.g., McKane, p. 458. 

http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref237
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref238
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref239
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref240
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref241
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref242
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref243
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref244
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref245
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref246
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref247
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref248
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref249
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref250
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref251
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref252
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref253
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref254
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref255
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref256
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref257
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref258
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref259
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref260
http://biblia.com/bible/nasb95/Proverbs%2011.30
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref261
http://biblia.com/bible/nasb95/Proverbs%2011.30
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref262
http://biblia.com/bible/nasb95/Prov.%2011.31
http://biblia.com/bible/nasb95/1%20Pet.%204.18
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref263
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref264
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref265
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref266
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref267
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref268
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref269
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref270
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref271
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref272
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref273
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref274
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref275
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref276
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref277
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref278
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref279
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref280
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref281
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref282
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref283
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref284
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref285
http://biblia.com/bible/nasb95/Proverbs%2012.26
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref286
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref287
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref288
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref289
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref290
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref291
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref292
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref293
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref294
libronixdls:keylink|ref=[en]bible:Proverbs11.30|res=LLS:NASB
libronixdls:keylink|ref=[en]bible:Proverbs11.30|res=LLS:NASB
libronixdls:keylink|ref=[en]bible:Prov.11.31|res=LLS:NASB
libronixdls:keylink|ref=[en]bible:1Pet.4.18|res=LLS:NASB
libronixdls:keylink|ref=[en]bible:Proverbs12.26|res=LLS:NASB


[295]Waltke, The Book . . ., p. 559. 

[296]Delitzsch, 1:275. 

[297]Henry, p. 756. 

[298]Ross, p. 977. 

[299]Ironside, p. 148. 

[300]Delitzsch, 1:281. 

[301]Murphy, p. 97. 

[302]T. T. Perowne, The Proverbs, p. 103. 

[303]Seneca, Socrates, and Goethe agreed. See "Inheritance" in The New Dictionary of Thoughts, p. 293, for 

their comments on this subject. 

[304]Paul D. Wegner, "Discipline in the Book of Proverbs: 'To Spank or Not To Spank?'" Journal of the 

Evangelical Theological Society 48:4 (December 2005):715-32. See also Waltke, The Book . . ., p. 574. 

[305]Toy, p. 278. 

[306]Delitzsch, 1:288. 

[307]Ibid., 1:289. 

[308]Ironside, p. 156. 

[309]Hubbard, p. 200. 

[310]Kidner, p. 106. 

[311]Ross, p. 983. 

[312]Waltke, The Book . . ., p. 586. 

[313]Ironside, p. 158. 

[314]Ibid., p. 161. 

[315]Henry, p. 757. 

[316]Murphy, p. 104. 

[317]Ironside, p. 162. 

[318]Toy, p. 290. 

[319]Henry, p. 758. 

[320]Delitzsch, 1:304. 

[321]See Toy, p. 293. 

[322]Murphy, p. 105. 

[323]Delitzsch, 1:304-5. 

[324]Hubbard, p. 165. 

[325]Delitzsch, 1:306. 

[326]Sid S. Buzzell, "Proverbs," in The Bible Knowledge Commentary: Old Testament, p. 936. Cf. Toy, p. 296; 

and McKane, p. 466. 

[327]Hubbard, p. 170. 

[328]Ironside, p. 172. 

[329]Larsen, p. 174. 

[330]Kidner, pp. 111-12. 

[331]Ironside, p. 173. 

[332]Hubbard, p. 253. 

[333]Murphy, p. 108. 

[334]Ibid., p. 111. 

[335]Hubbard, p. 225. 

[336]Henry, p. 759. 

[337]Ironside, p. 175. 

[338]Wiersbe, p. 111. 

[339]Delitzsch, 1:317. 

[340]Hubbard, p. 218. 

[341]Ibid., p. 258. 

[342]Delitzsch, 1:320. 

[343]Murphy, p. 112. 

[344]Ironside, p. 181. 

[345]The Nelson . . ., p. 1053. 

[346]Ironside, p. 182. 

[347]Murphy, p. 113. 

[348]Ironside, p. 183. 

[349]Ibid., p. 184. 

[350]Toy, p. 311. 

[351]Kidner, p. 116. 

http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref295
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref296
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref297
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref298
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref299
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref300
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref301
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref302
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref303
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref304
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref305
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref306
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref307
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref308
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref309
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref310
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref311
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref312
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref313
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref314
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref315
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref316
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref317
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref318
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref319
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref320
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref321
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref322
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref323
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref324
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref325
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref326
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref327
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref328
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref329
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref330
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref331
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref332
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref333
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref334
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref335
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref336
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref337
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref338
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref339
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref340
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref341
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref342
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref343
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref344
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref345
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref346
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref347
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref348
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref349
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref350
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref351


[352]Delitzsch, 1:326. 

[353]Hubbard, p. 292. 

[354]Ross, p. 999. 

[355]The Nelson . . ., p. 1053. 

[356]Hubbard, p. 200. 

[357]Ibid., p. 201. 

[358]Murphy, p. 124. 

[359]Ross, p. 1002. 

[360]Murphy, pp. 119-20. 

[361]Waltke, The Book of Proverbs: Chapters 15—31, p. 11. 

[362]Hubbard, p. 240. 

[363]Delitzsch, 1:337. 

[364]Ibid., 1:339. 

[365]Ironside, p. 196. 

[366]For the meaning of "divine decision" or "oracle," see E. W. Davies, "The Meaning of qesem in Prv 16:10

," Biblica 61 (1980):554-56. 

[367]See W. Lee Humphreys, "The Motif of the Wise Courtier in the Book of Proverbs," in Israelite Wisdom: 

Theological and Literary Essays in Honor of Samuel Terrien, pp. 177-90. 

[368]Delitzsch, 1:343. 

[369]Waltke, The Book . . . 31, p. 25. 

[370]Ironside, p. 199. 

[371]McKane, p. 499. 

[372]Alden, p. 129. 

[373]The Nelson . . ., p. 1055. 

[374]Ironside, p. 201. 

[375]Delitzsch, 1:350. 

[376]Ironside, p. 203. 

[377]Henry, p. 763. 

[378]Ibid., p. 204. 

[379]Morgan, An Exposition . . ., p. 284. 

[380]Waltke, The Book . . . 31, p. 37. 

[381]Hubbard, p. 241. 

[382]Ibid., p. 270. 

[383]Delitzsch, 1:355. 

[384]Hubbard, p. 253. 

[385]Toy, p. 341. 

[386]Hubbard, p. 265. 

[387]Ironside, p. 213. 

[388]Delitzsch, 1:360. 

[389]Waltke, The Book . . . 31, p. 52. 

[390]Hubbard, p. 247. 

[391]McKane, p. 505. 

[392]Larsen, p. 189. 

[393]Waltke, The Book . . . 31, p. 57. 

[394]Hubbard, p. 267. 

[395]Ross, p. 1019. 

[396]Waltke, The Book . . . 31, p. 61. 

[397]McKane, p. 504. 

[398]Delitzsch, 1:372. 

[399]Hubbard, p. 219. 

[400]Toy, p. 354. 

[401]Waltke, The Book . . . 31, p. 69. 

[402]Ironside, p. 223. 

[403]The Nelson . . ., p. 1057. 

[404]Delitzsch, 2:4. 

[405]Murphy, p. 135. 

[406]Waltke, The Book . . . 31, p. 74. 

[407]Ironside, p. 230. 

[408]Waltke, The Book . . . 31, p. 77. 

[409]Delitzsch, 2:10. 

http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref352
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref353
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref354
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref355
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref356
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref357
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref358
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref359
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref360
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref361
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref362
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref363
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref364
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref365
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref366
http://biblia.com/bible/nasb95/Prv%2016.10
http://biblia.com/bible/nasb95/Prv%2016.10
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref367
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref368
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref369
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref370
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref371
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref372
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref373
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref374
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref375
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref376
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref377
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref378
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref379
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref380
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref381
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref382
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref383
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref384
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref385
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref386
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref387
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref388
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref389
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref390
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref391
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref392
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref393
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref394
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref395
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref396
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref397
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref398
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref399
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref400
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref401
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref402
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref403
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref404
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref405
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref406
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref407
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref408
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref409
libronixdls:keylink|ref=[en]bible:Prv16.10|res=LLS:NASB


[410]Murphy, p. 137. 

[411]Hubbard, p. 254. 

[412]Waltke, The Book . . .31, p. 81. 

[413]Delitzsch, 2:11. 

[414]Henry, p. 766. 

[415]Ironside, p. 236. 

[416]Ross, p. 1028. 

[417]Waltke, The Book . . . 31, p. 85. 

[418]Henry, p. 766. 

[419]Ironside, p. 238. 

[420]Waltke, The Book . . . 31, p. 93. 

[421]Kidner, p. 130. Cf. Gen. 2:18 . 

[422]Waltke, The Book . . . 31, p. 97. 

[423]E.g., Jamieson, Fausset, and Brown, p. 468. 

[424]Waltke, The Book . . . 31, p. 98. 

[425]Ibid., pp. 99-100. 

[426]Ironside, pp. 245-46. 

[427]Waltke, The Book . . . 31, pp. 107-8. 

[428]Ironside, p. 249. 

[429]Whybray, The Book . . ., p. 110. 

[430]Wiersbe, p. 105. 

[431]Delitzsch, 2:30. 

[432]Waltke, The Book . . . 31, p. 113. 

[433]Jamieson, Fausset, and Brown, p. 468. 

[434]Henry, p. 768. 

[435]Whybray, The Book . . ., p. 111. 

[436]Murphy, p. 146. 

[437]Delitzsch, 2:35-36. 

[438]Waltke, The Book . . . 31, p. 124. 

[439]Delitzsch, 2:38. 

[440]The New Bible Dictionary, s.v. "Wine and Strong Drink," by F. S. Fitzsimmonds. 

[441]Hubbard, p. 252. 

[442]Ibid., p. 213. 

[443]Ironside, p. 261. 

[444]Waltke, The Book . . . 31, p. 131. 

[445]Ibid., p. 142. 

[446]Delitzsch, 2:49. 

[447]Waltke, The Book . . . 31, p. 144. 

[448]M. Dahood, "To Pawn One's Cloak," Biblica 42 (1961):359-66, argued for this limited meaning. 

[449]Hubbard, p. 174. 

[450]Murphy, p. 152. 

[451]Ironside, p. 267. 

[452]Buzzell, p. 949. 

[453]Ironside, p. 269. 

[454]Murphy, p. 153. 

[455]Whybray, The Book . . ., p. 116. 

[456]Ross, p. 1047. 

[457]R. C. Van Leeuwen, "The Book of Proverbs," in the New Interpreter's Bible, 5:188. 

[458]Waltke, The Book . . . 31, p. 158. 

[459]Ibid., p. 159. 

[460]Toy, p. 397. 

[461]Delitzsch, 2:62. 

[462]Ironside, p. 281. 

[463]Murphy, p. 159. 

[464]Ironside, p. 285. 

[465]Delitzsch, 2:70. 

[466]Toy, p. 404. 

[467]Murphy, p. 160. 

[468]Ironside, p. 290. 

[469]Hubbard, p. 207. 

http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref410
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref411
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref412
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref413
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref414
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref415
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref416
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref417
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref418
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref419
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref420
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref421
http://biblia.com/bible/nasb95/Gen.%202.18
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref422
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref423
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref424
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref425
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref426
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref427
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref428
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref429
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref430
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref431
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref432
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref433
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref434
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref435
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref436
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref437
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref438
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref439
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref440
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref441
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref442
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref443
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref444
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref445
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref446
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref447
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref448
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref449
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref450
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref451
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref452
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref453
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref454
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref455
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref456
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref457
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref458
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref459
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref460
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref461
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref462
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref463
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref464
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref465
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref466
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref467
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref468
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref469
libronixdls:keylink|ref=[en]bible:Gen.2.18|res=LLS:NASB


[470]Delitzsch, 2:80. 

[471]Waltke, The Book . . . 31, p. 189. 

[472]Kidner, p. 146. 

[473]Hubbard, p. 185. 

[474]Ross, p. 1058. Cf. McKane, p. 556. 

[475]Plaut, p. 224. 

[476]Merrill, p. 495. 

[477]Hubbard, p. 204. 

[478]Gleason L. Archer, Encyclopedia of Bible Difficulties, p. 252. 

[479]Murphy, p. 224. 

[480]William L. Holladay, A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, p. 241. 

[481]Pieter A. Verhoef, The Books of Haggai and Malachi, p. 274. 

[482]Delitzsch, 2:86-87. 

[483]Jamieson, Fausset, and Brown, p. 470. 

[484]Ross, pp. 1061-62; Toy, p. 415; McKane, p. 564; Kidner, p. 147; and Greenstone, p. 234. 

[485]See Douglas K. Stuart, "'The Cool of the Day' (Gen. 3:8 ) and 'the Way He Should Go' (Prov. 22:6

)," Bibliotheca Sacra 171:683 (July-September 2014):266-73. 

[486]Buzzell, p. 953. 

[487]See Hubbard, p. 310; The Nelson . . ., p. 1064. 

[488]Waltke, The Book . . . 31, p. 206. 

[489]Wiersbe, p. 93. 

[490]Ross, p. 1062. 

[491]Ironside, p. 306. 

[492]Hubbard, p. 273. 

[493]Waltke, The Book . . . 31, p. 213. 

[494]Henry, p. 773. 

[495]Delitzsch, 2:95, 140. 

[496]Hubbard, p. 361. 

[497]Toy, p. 451. 

[498]E.g., McKane, pp. 369-74. For an introduction to other similar ancient Near Eastern wisdom literature, see 

Harris, pp. 555-57; or Waltke, The Book . . ., pp. 28-31, who cited eight other similar pre-Solomonic Egyptian 

texts. 

[499]For an introduction to the study of comparative ancient Near Eastern wisdom literature, see ibid., pp. 221-

38. 

[500]Ross, p. 1065. 

[501]Kidner, p. 149. 

[502]Toy, pp. 424-25. 

[503]Henry, p. 773. 

[504]Waltke, The Book . . . 31, p. 223. 

[505]Ibid., p. 225. 

[506]Ironside, p. 314. 

[507]Waltke, The Book . . . 31, p. 235. 

[508]Kidner, p. 150. 

[509]Ironside, p. 316. 

[510]Delitzsch, 2:104. 

[511]Harris, p. 575. 

[512]Waltke, "The Book . . .," pp. 237-38. 

[513]Delitzsch, 2:106. 

[514]Kidner, p. 151. 

[515]Waltke, The Book . . . 31, p. 237. 

[516]Toy, pp. 432-33. 

[517]Ironside, p. 321. 

[518]Hubbard, p. 370. 

[519]Ross, p. 1070. 

[520]Waltke, The Book . . . 31, p. 252. 

[521]Delitzsch, 2:112. 

[522]Hubbard, p. 371. 

[523]Kidner, p. 152. 

[524]Hubbard, p. 372. 

[525]Plaut, pp. 241-42. 

http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref470
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref471
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref472
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref473
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref474
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref475
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref476
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref477
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref478
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref479
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref480
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref481
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref482
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref483
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref484
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref485
http://biblia.com/bible/nasb95/Gen.%203.8
http://biblia.com/bible/nasb95/Prov.%2022.6
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref486
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref487
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref488
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref489
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref490
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref491
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref492
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref493
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref494
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref495
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref496
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref497
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref498
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref499
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref500
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref501
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref502
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref503
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref504
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref505
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref506
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref507
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref508
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref509
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref510
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref511
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref512
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref513
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref514
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref515
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref516
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref517
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref518
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref519
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref520
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref521
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref522
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref523
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref524
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref525
libronixdls:keylink|ref=[en]bible:Gen.3.8|res=LLS:NASB
libronixdls:keylink|ref=[en]bible:Prov.22.6|res=LLS:NASB


[526]Toy, p. 436. 

[527]Delitzsch, 2:119. 

[528]Hubbard, p. 378. 

[529]Ross, p. 1072. 

[530]Hubbard, p. 378. 

[531]Delitzsch, 2:126. 

[532]Plaut, p. 247. 

[533]See Kidner's subject study on the fool, pp. 39-42. 

[534]Waltke, The Book . . . 31, p. 273. 

[535]McKane, p. 399. 

[536]Kidner, p. 154. 

[537]Toy, p. 445. 

[538]Waltke, "The Book . . .," p. 237. 

[539]M. L. Malbim, The Book of Proverbs, p. 248. 

[540]Whybray, The Book . . ., p. 140. 

[541]Waltke, The Book . . . 31, p. p. 285. 

[542]Toy, p. 449. 

[543]Delitzsch, 2:137. 

[544]Hubbard, p. 389. 

[545]Knox cited by Kidner, p. 156. See Waltke, The Book . . . 31, p. 293, for information about kissing customs 

in the ancient Near East. 

[546]Buzzell, p. 959. 

[547]Delitzsch, 2:143. 

[548]Whybray, The Book . . ., p. 153. 

[549]Jamieson, Fausset, and Brown, p. 471. 

[550]Hubbard, p. 393. 

[551]Ross, p. 1078. 

[552]Henry, p. 776. 

[553]Delitzsch, 2:151. 

[554]Ironside, p. 346. 

[555]Waltke, The Book . . . 31, p. 315. 

[556]Murphy, p. 191. 

[557]Kidner, p. 157. 

[558]Plaut, p. 258. 

[559]Delitzsch, 2:158. 

[560]Cf. Whybray, The Book . . ., p. 148. 

[561]Ironside, pp. 349-50. 

[562]Delitzsch, 2:159. 

[563]Hubbard, p. 408. 

[564]Delitzsch, 2:160. 

[565]Murphy, p. 192. 

[566]Ross, p. 1082. 

[567]D. A. Garrett, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Songs, p. 207. 

[568]Kidner, p. 159. 

[569]Ironside, p. 353. 

[570]Waltke, The Book . . . 31, p. 327. 

[571]Henry, p. 778. 

[572]Waltke, The Book . . . 31, p. 333. 

[573]Ironside, p. 358. 

[574]Hubbard, p. 439. 

[575]Waltke, The Book . . . 31, p. 336. 

[576]Ross, p. 1087. 

[577]Plaut, p. 266. Cf. 2 Cor. 11:16-17 ; 12:11 . 

[578]Longman and Dillard, p. 276. 

[579]Waltke, The Book . . . 31, p. 351. 

[580]Delitzsch, 2:179-80. 

[581]Waltke, The Book . . . 31, pp. 351, 352. 

[582]Whybray, The Book . . ., p. 152. 

[583]Jamieson, Fausset, and Brown, p. 471. 

[584]Ironside, p. 369. 

http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref526
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref527
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref528
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref529
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref530
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref531
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref532
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref533
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref534
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref535
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref536
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref537
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref538
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref539
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref540
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref541
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref542
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref543
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref544
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref545
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref546
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref547
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref548
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref549
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref550
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref551
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref552
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref553
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref554
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref555
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref556
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref557
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref558
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref559
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref560
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref561
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref562
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref563
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref564
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref565
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref566
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref567
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref568
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref569
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref570
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref571
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref572
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref573
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref574
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref575
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref576
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref577
http://biblia.com/bible/nasb95/2%20Cor.%2011.16-17
http://biblia.com/bible/nasb95/2%20Cor%2012.11
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref578
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref579
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref580
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref581
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref582
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref583
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref584
libronixdls:keylink|ref=[en]bible:2Cor.11.16-17|res=LLS:NASB
libronixdls:keylink|ref=[en]bible:2Cor12.11|res=LLS:NASB


[585]Waltke, The Book . . . 31, p. 355. 

[586]Ironside, p. 371. 

[587]Hubbard, p. 418. 

[588]Murphy, p. 202. 

[589]Waltke, The Book . . .31, p. 366. 

[590]Hubbard, p. 421. 

[591]Murphy, p. 206. 

[592]Delitzsch, 2:199. 

[593]Ironside, p. 381. 

[594]Delitzsch, 2:200. 

[595]Whybray, The Book . . ., p. 152. 

[596]Toy, p. 483; Henry, p. 780. 

[597]Waltke, The Book . . . 31, p. 378. 

[598]Ironside, p. 384. 

[599]Toy, p. 487. 

[600]Waltke, The Book . . . 31, pp. 381-82. 

[601]Ironside, pp. 386-87. 

[602]Waltke, The Book . . ., pp. 622-23. 

[603]Delitzsch, 2:216. 

[604]Henry, p. 781. 

[605]Murphy, p. 209. 

[606]Waltke, The Book . . . 31, p. 388. 

[607]Toy, p. 494. 

[608]Henry, p. 782. 

[609]Waltke, The Book . . . 31, p. 408. 

[610]Ironside, p. 395. 

[611]Waltke, The Book . . . 31, p. 417. 

[612]Ross, p. 1106. 

[613]Murphy, p. 216. 

[614]Delitzsch, 2:234. 

[615]Murphy, p. 217. 

[616]Ironside, pp. 408-9. 

[617]McKane, p. 627. 

[618]Morgan, An Exposition . . ., p. 288. 

[619]Ironside, p. 414. 

[620]Delitzsch, 2:241. 

[621]Waltke, The Book . . . 31, p. 431. 

[622]Ironside, p. 416. 

[623]Hubbard, p. 455. 

[624]Ross, p. 1114. 

[625]Morgan, An Exposition . . ., p. 288. 

[626]Ironside, p. 422. 

[627]Ross, p. 1116. 

[628]Cf. Alden, p. 202. 

[629]Delitzsch, 2:252. 

[630]Waltke, The Book . . . 31, p. 447. 

[631]Ironside, p. 427. 

[632]Hubbard, p. 411. 

[633]Ironside, p. 430. 

[634]Delitzsch, 2:239. 

[635]E.g., Toy, p. 517. 

[636]Delitzsch, 2:95, 140, 260, 314. 

[637]Jensen, p. 105. See also Delitzsch, 2:281. 

[638]Ibid., 2:260-61, for the meaning of these names. 

[639]Kidner, p. 178. 

[640]Delitzsch, 2:266. 

[641]Ross, p. 1119; Delitzsch, 2:267. 

[642]Ibid., 2:268. 

[643]Perowne, p. 180. 

[644]Ironside, p. 439. 

http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref585
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref586
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref587
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref588
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref589
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref590
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref591
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref592
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref593
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref594
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref595
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref596
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref597
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref598
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref599
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref600
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref601
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref602
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref603
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref604
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref605
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref606
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref607
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref608
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref609
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref610
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref611
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref612
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref613
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref614
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref615
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref616
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref617
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref618
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref619
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref620
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref621
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref622
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref623
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref624
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref625
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref626
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref627
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref628
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref629
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref630
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref631
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref632
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref633
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref634
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref635
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref636
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref637
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref638
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref639
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref640
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref641
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref642
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref643
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref644


[645]Waltke, The Book . . . 31, p. 478. R. W. Byargeon, "Echoes of Wisdom in the Lord's Prayer," Journal of the 

Evangelical Theological Society 41:3 (September 1998):353-65, noted similar structure and theology in the 

Lord's Prayer. 

[646]Ross, p. 1121. 

[647]J. J. Glück, "Proverbs xxx 15a," Vetus Testamentum 14 (1964):368. 

[648]Murphy, p. 234. 

[649]Kidner, p. 180. Cf. Ironside, p. 447. F. S. North, "The Four Insatiables," Vetus Testamentum 15 (1965):281-

82, argued that the two daughters are the two suckers on the leach. 

[650]Jamieson, Fausset, and Brown, p. 473. 

[651]Delitzsch, 2:293. 

[652]Waltke, The Book . . . 31, p. 487. 

[653]Greenstone, p. 324. 

[654]Ironside, p. 450. 

[655]Murphy, p. 237. 

[656]Ross, p. 1126. 

[657]The Nelson . . ., p. 1076. 

[658]Leah L. Brunner, "King and Commoner in Proverbs and Near Eastern Sources," Dor le Dor 10 (1982):210-

19. 

[659]Waltke, The Book . . . 31, p. 503. 

[660]Delitzsch, 2:315. 

[661]See my comments on 1:8-19. 

[662]Greenstone, p. 329. 

[663]Kidner, p. 182. 

[664]Delitzsch, 2:317. 

[665]Ironside, pp. 467-68. 

[666]Waltke, The Book . . . 31, p. 507. 

[667]Ironside, p. 471. 

[668]Waltke, The Book . . ., pp. 508-9. 

[669]Ross, p. 1128. 

[670]Wiersbe, p. 149. 

[671]Y. Levin, "'The Woman of Valor' in Jewish Ritual [Prov. 31:10-31 ]," Beth Mikra 31 (1985-86):339-47. 

[672]A. Wolters, "Proverbs XXI 10-31 as Heroic Hymn: A Form-Critical Analysis," Vetus Testamentum 38 

(1988):446-57. 

[673]E.g., Ross, pp. 1128-30; and Aitken, p. 158. 

[674]Tom R. Hawkins, "The Wife of Noble Character in Proverbs 31:10-31 ," Bibliotheca Sacra 153:609 

(January-March 1996):12-23. 

[675]Ross, p. 1128. 

[676]Toy, p. 543. 

[677]Delitzsch, 2:327. 

[678]Ibid., 2:327-28. 

[679]Murphy, p. 247. 

[680]Van Leeuwen, p. 262. Cf. Eph. 4:28 . 

[681]Murphy, p. 247. 

[682]Delitzsch, 2:342. 

[683]Collins, p. 1. Cf. Thomas G. Long, Preaching and the Literary Forms of the Bible, p. 53. 

[684]Greg W. Parsons, "Guidelines of Understanding and Proclaiming the Book of Proverbs," Bibliotheca 

Sacra 150:598 (April-June 1993):151-70. See also Bruce K. Waltke, "Fundamentals for Preaching the Book of 

Proverbs," Bibliotheca Sacra 165:657 (January-March 2008):3-12; 165:658 (April-June 2008):131-44; 165:659 

(July-September 2008):259-67; 165:660 (October-December 2008):387-96. 

 
  

Dr. Constable's Expository Notes are copyright protected in all their 

formats. For more information on the author's background, his credentials as scholar and Bible teacher, or his 

expository notes, go online to www.soniclight.com and click on the menu tab "Study Notes." 

  

COPYRIGHT © 2015 THOMAS L. CONSTABLE 

HTML EDITION 

PUBLISHED BY SONIC LIGHT 

WWW.SONICLIGHT.COM 

http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref645
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref646
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref647
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref648
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref649
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref650
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref651
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref652
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref653
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref654
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref655
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref656
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref657
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref658
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref659
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref660
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref661
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref662
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref663
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref664
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref665
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref666
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref667
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref668
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref669
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref670
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref671
http://biblia.com/bible/nasb95/Prov.%2031.10-31
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref672
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref673
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref674
http://biblia.com/bible/nasb95/Proverbs%2031.10-31
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref675
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref676
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref677
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref678
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref679
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref680
http://biblia.com/bible/nasb95/Eph.%204.28
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref681
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref682
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref683
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/Proverbs.htm#_ednref684
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/OT/Proverbs/www.soniclight.com
libronixdls:keylink|ref=[en]bible:Prov.31.10-31|res=LLS:NASB
libronixdls:keylink|ref=[en]bible:Proverbs31.10-31|res=LLS:NASB
libronixdls:keylink|ref=[en]bible:Eph.4.28|res=LLS:NASB

